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Rusija Atplėšė Dalį Cechų 
Teritorijos

KARPATŲ RUSINU . 
KRAŠTAS PRIJUNGTAS j

PRIE UKRAINOS

Čekoslovakijos ministeriu 
pirmininkas. Zdanek Fier- 
linger. Maskvoje pasirašė su 
Molotovu sutartį, pagal ku
rią Karpatų Rusinu kraštas 
atskiriamas nuo Čekoslova
kijos ir prijungiamas prie 
Ukrainos. Maskvos radijas 
skelbia, kad sutartis pasi
rašyta ‘ abiejų šalių susita
rimu ir pageidaujant tų ša
lių tautoms.”

Karpatų Rusinu kraštas 
sudarė toliausiai į lytus iš
sikišusią Čekoslovakijos da
li. Tame krašte gyvena 725 
tūkstančių žmonių, o krašto 
pietas siekia 4,871 ketvir
taine mylią. Krašto gyven
tojai yra daugumoje Ukrai
nai ir rusai. Daugumas ver
čiasi žemės ukiu. Miestuose 
gyvena šiek tiek vengrų.

Kol Čekoslovakijos val
džia ir prezidentas Benešąs 
tebebuvo Londone, Maskva 
buvo sudariusi su čekais su-— ■ --------- -  -

tartį ir buvo pripažinusi Če
koslovakijos sienas, kaip jos 
buvo 1938 metais prieš Miu- 
niko smurtą ir prieš Čeko- į 

slovakijos padalinimą. Vė
liau, kada Benešąs nepasi
skubino vykti į Maskvą per
tvarkyti Čekoslovakijos vy
riausybę. Karpatų Rusinu 
krašto komunistų partija iš
kėlė reikalavimą, kad tas 
kraštas butų atskirtas nuo 
Čekoslovakijos. Maskva ta
da tylėjo. Dabar, kai Pra
goję stovi raudonoji armi
ja. o Čekoslovakijos vy
riausybė liko pertvarkyta 
pagal Maskvos pageidavi
mą, Rusija atima iš Čeko
slovakijos vienuoliktą dalį 
jos teritorijos.

Karpatų Rusinu kraštas 
niekada nebuvo Rusijos da
lis. Jis iš senų laikų buvo 
Vengrijos dalis, o po pirmo 
pasaulinio karo buvo pri 
jungtas prie Čekoslovakijos. 
Jokio gyventojų atsiklausi- 
mo nebuvo daroma. Mask
va įsakė, Praha nusileido ir 
Pakarpačio gyventojai liko 
Rusijos piliečiai.

AMERIKIEČIAI TAISO TILTĄ VOKIETIJOJ

Šitas tiltas per Reino upę buvo vokiečiu sunaikintas. Dabar amerikiečiai ji 
taiso.

Žinios Iš Pabalcio ir Apie 
Lietuvius

LIETUVIAI SKANDI
NAVIJOJE

LAIC — Išlaisvintoj Nor- 
esije-j yra keliolika šimtų 

Lietuvos tiemtinių Daugu
moje tai jaunuoliai, savo 
laiku ’ okiečių prievarta su
mobilizuoti į darbo batali- 
ionus, vadinamus “Todt”
organizacija.

VYRIAUSIS ALIANTŲ 
ŠTABAS EUROPOJE 

PANAIKINAMAS
Amerikos Senatas 
svarsto Jungtinių 

Tautų Capt ei Į

RUSA! BELAISVIAI ŽU
DOSI, NENORI GRĮŽTI

NAMO'

Prezidentes perd*“9 čarte 
r į patvirtinti Senatui

Vyriausis Aliantų štabas!
Europoje (SHATFj greitu 
laiku bus paleistas. Kada 
generolas Eisenhovver grįš j 
iš Amerikos. štabas nustos;
veikti, o jo pareigas •perims, ž g g Francisco. kuf iis 
atskilų salių okupacine ar TVokietijoj ‘uždare Jungtinių Tautų

konferenciją ir pasakė kal- 
Prezidentas

C

mija

Robcrinių streikas 
plečiasi

Akron. Ohio — 15.000 
Firestone padangų ir gumos 
fabriko darbininkų liepos 
pradžioje išėjo j streiką. 
Darbininkų unijos negali 
susitarti su kompanija dėl 
kolektyvinės darbo sutar
ties atnaujinimo.

Tame pačiame Akrone 
jau dvi savaitės streikuoja 
16,700 darbininkų Good
year kompanijos gumos 
dirbtuvėse. Į streiką įsitrau
kia ir daugiau darbininkų.

Karo vyresnybė įsakė 
draftuoti visus streikuojan
čius darbininkus, kurie bu
vo atleisti nuo karo tarny
bos dirbti svarbiose karo 
dirbtuvėse. Iš visų pusių 
darbininkai raginami ne
kliudyti karo pastangų. Bet 
unijų vadai klausia, kodėl 
vyriausybė neragina bosų 
susitarti su darbininkais ir 
netrukdyti karo pastangų?

ŽADA GAUDYT TAKSŲ 
PABĖGĖLIUS

Iždo departamentas skel
bia. kad bus pradėtas rim
tas karas prieš asmenis, ku
rie nuslepia valdžiai savo 
pajamas ir nemoka už jas 
pajamų mokesčių. Departa
mentas jau turi 22,000 “pėd
sakų.” 1,600 valdininkų jau 
paskirti sekti taksų pabėgė
lius. o greitu laiku 6,000 
valdininkų tikrins įtariamų 
žmonių pajamas. Iždo par
eigūnai mano, kad gerai pa
tikrinus galima butų gauti 
iš visokių pabėgėlių ne ma
žiau, kaip du bilionus dole
rių nesumokėtų taksų. Ypa
tingai savo pajamas slepia 
įvairus juodojo turgaus biz
nieriai.

STREIKUOJA 93,000 
DARBININKŲ

“TRYS DIDIEJI” SUSI
TIKS POTSDAME

Berlyno priemiesty. Pots
dame, Prūsijos karalių bu
veinėj. greitu laiku susitiks 
“trys didieji,” Truman, 
Churchiil ir Stalin. Potsda
mo mieste jau taisomi 25 
namai, kur “didieji” apsi
stos su savo palydovais. Pa
ryžiaus radio sako* kad “di
džiųjų” pasitarimai prasi
dės liepos 9 dieną.

GESTAPO TURĖJO 
ILGAS AUSIS

pat

Karo žinios iš Paci
fiko frontų

609 fcomberių atakuoja 
Japoniją

Keturi japonų miestai pa
liko ugnies apgaubti po 
smarkaus 600 didžiųjų bom- 
berių puolimo. Bomberiai 
numetė ant tų miestų apie 
T.Don tonų degamų ir sprog
stamų bombų.

Australiečiai Borneo 
saloj

Generolo MacArthuro ve
dami australiečiai padarė 
naują įsiveržimą į Borneo 
salą prie Balikpapan naftos 
šaltinių. Balikpapan yra di
džiausis naftos gamybos 
centras Borneo saloje. Japo
nai iš ten bėga. Australie- 
čiai jau paėmė du aerodro
mu toje srityje ir baigia už
imti pati Balikpapat* mies
tą.

Pereitos savaitės pabaigo
je Jungtinėse Valstijose 
streikavo 93,000 darbininkų 
įvairiose įmonėse. Daugiau
sia darbų buvo sulaikyta 
Detroite, kur streikavo 45,- 
000 žmonių automobilių 
dirbtuvėse. Chicagoje strei
kavo trokų vežikai. Pitts- 
burghe 16,000 žmonių strei
kavo stiklo pramonėj. Ak
rone streikuoja gumos dar
bininkai. Valdžia įsakė 
šaukti streikuojančius armi
jos tarnybon.

Vienas vokiečių diploma
tas išdavė paslaptį apie įs
tabias Gestapo ausis, kurios 
padėjo Hitlerio policijai iš
gaudyti daug nacių priešų. 
Tos ausys tai mažas apara
tas. porteigaro dydžio. Jei 
arti to aparato kalbėsi, dar
gi jei kalbėsi pašnabždomis, 
tai kitas žmogus, su kitu 
klausomu aparatu, gali gir
dėti kalbą net už pusės my
lios tolumo. Tą gudrų apa
ratą gestapo padėdavo sla
ptai j neištikimų žmonių 
namus ir klausydavo, kas 
ten ka kalba. Nemažai žmo
nių buvo tokiu budu išgau
dyti uz nedraugingumą na
ciam?.

bą. rrezidentas tuoj 
perdavė San rVaii?:5Cc kon 
Jerencijoj priimtą Jungtinių 
Tautų Čarterį senatui pa
tvirtinti. Senatas turi tą čar
terį patvirtinti dviem treč
daliais balsų.

Senatas atidėjo visus ki
tus klausimus į šalį ir tuoj

gra dėjo svarstyti tą čarterį.
varstymas gali užsitęsti- 

savaitę ar kiek ilgiau Pre
zidentas nori. kad* Amerika 
butų pirmoji šalis, kuri San 
Francisco konferencijos nu
tarimus patvirtins.

Spėjama, kad Amerikos 
senate susiras daugiau kaip 
du trečdaliai senatorių, ku
rie balsuos už čarterį Bet 
kai kurie izoliacionistai ren
giasi karštoms diskusijoms.

Rusai belaisviai Fort Dix,
J. stovykloj pakėlė riau

šes. kada. Amerikos kaiei- 
t viai juos norėjo išvežti į 
‘ laivą ir išsiųsti į Sovietų Ru
siją. Tie rusai kovėsi vokie
čių armijoj prieš aliantus ir 
buvo paimti į nelaisvę Trys 
rusai belaisviai nusižudė, 
bijodami grįžti į Rusiją. Lai
ke riaušių 9 belaisviai ir 
trys amerikiečiai kareiviai 
buvo sužeisti. Nežiūrint tų 
riaušių, belaisviai buvo at
gabenti į Nevv Yorką. Kiek
vieną belaisvį lydėjo gink
luotas kareivis, o sužeistieji 
buvo vežami ambulansuese 

ginkluota apsauga. Fas- 
minutę atėjo įsaky

mas belaisvių išsiuntimą su
laikyti tolimesniam tyrinė
jimui.to

Amerikos vyriausybė an
ksčiau skelbė, kad nieks 
prievarta nebus grąžinamas 
į Sovietų Rusiją, bet dabar 
pasirodo, jog Jaltoje buvo 
susitarta “pasikeisti pilie-

V

po gin.: 
kutinę

čiais.”

NUMATOMA 2.000.099 
BEDARBIŲ

Washingtonc manoma, 
kad pasibaigus karui su Ja
ponija. apie 2,000.000 dar
bininkų bus paleista iš dai- 
bo. ‘ ,

ANGLIJOJ RINKIMAI

šią savaitę, būtent liepos 
5 d., Anglijoj įvyksta par
lamento rinkimai. Churchiil 
partija tikisi laimėti rinki
mus

NEW YORKO LAIKRAŠ 
ČIŲ IšVF.MOTOJAI 

STREIKUOJA

New Yorke sustreikavo 
didžiųjų laikraščių išvežio- 
tojai. Kas nori laikraštį nu
sipirkti, turi važiuoti j laik
raščių ofisus ir ten juos 
pirkti. Laikraščių ofisai ap
gulti žinių trokštančiais 
žmonėmis.

JAMES F. BYRNES VAI 
TY8ĖS SEK RETOKI U 3

3-

Prezid-ntas Truman pa- 
skyrė James F. Byrnes Val
stybės sekretorium į vietą 
pasitraukusio E. R. Stetti
nius. Senatas liepos 2 d. tą 
paskyrimą 'ri ?n balsiai 
eyrė

Atz daryt su Lenki
jos armija?

TIRS ROOSEVELTO SŪ
NAUS PASKOLĄ

—Gegužės 12 d. švedų 
valdžia uždraudė Pabalcio 
atbėgėliams apsigyventi 
Stockholme ir jo apylinkėse.

—o—
—Gegužės 10 d. Stockhol

me buvo sušauktas Baltijos 
studentų masinis susirinki
mas, kuriame dalyvavo ne
mažai ir švedų visuomenės 
veikėjų. Mitingas buvo su
šauktas vakarų demokratijų 
kaio pergalei paminėti ir 
priminti pasauliui Baltijos 
valstybių teisę į nepriklau
somą gyvenimą. Kalbėjo 
estų senato pirmininkas 
Pukk, buvęs Latvijos užsie
nių reikalų ministeris F. 
Cielinis ir lietuvių visuome-

jes buvo pasiųstos diplomą 
tinėms atstovybėms, pirmo 
galvon Amerikos ir Angį i 
jos.

—o—
—Lietuvių rašytojas 1 

Šeinius lankysis su prakal 
borr.is visoje eilėje Švedijc. 
miestų. Prakalbas jam ren 
gia Švedijos Aukštojo Tau 
tinio Švietimo Sąjunga.

—o—
—Rudolf Penno. buvę 

estų seimo pirmininkas, da 
bar gyvena, kaip pabėgėlio 
Švedijoje, šiomis dienom! 
jis išvyko į Angliją tart: 
dėl estu tremtinių ir pabė 
gėlių likimo Euiopoj.

Lietuviai pagerbė iilai*- 
vintoją

n£ciivc Mi* .TAl JtoCJVVJI--
Šeinius. Priimtos rezoliuci-

KAINŲ KONTROLES VEI
KIMAS PRATĘSTAS 

METAMS

Kainų kontrolė veiks ir 
ateinančiais metais Atsto
vų rūmai birželio 30 d. pa-į 
skyrė OPA išlaidoms rei
kalingus pinigus ir tas įsta
tymas buvo orlaivių nuvež
tas į Kansas City preziden
tui pasirašyti.

ORLAIVIŲ GAMYBA PO 
KARO SUSITRAUKS

Konstanca (L-AI C) — A 
menkos generolas Jaco’ 
Devers išvyko lankytis A 
merikoje. Jo išleistuvėse pa 
siredė ir lietuviai tremt 
niai. Tremtinių choras dfc 
navo liaudies dainas, o 
kėjų grupė pašoko liętuv. 
liaudies šokius. Lietuvi.
Knvrt vior>Tnfal£ f A afc-i
pė dalyvavusi išleistuvėse. _____ r, ... į. x

Amerika ir Anglija ren
giasi pripažinti naują Var
šuvos vyriausybe, kuri susi
darė Harry liopkinsui pasi
darbavus Mask. oje. Pripa
žinus Maskvos kini valdžią 
Varšuvoje, teisėtoji Lenki
jos vyriausybė Londone, va
dovaujama seno socialisto 
Arcisevskio. bu? uždusinta. 
Lenkijos auksas ir pinigai 
bus atiduoti Varšuvai. Sėt 
kas bus daroma su Lenki
jos armija Italijoj. Vokieti
joj ir Anglijoj ' Ta armija 
turi 250.000 vyrų ir ji visa 
yra ištikima teigtai Lenki
jos vyriausybei Izmdone.

Anglai stovi prieš galvo
sūkį. kaip pad riau ir su 
mažesniu skandalu apsi
dirbti su ta kariuomene, 
kmi narsiai n.u ėsi prieš 
vokiečius visuose kruviniau
siuose Šio kaio jontuose.

Iždo sekretorius Morgen- 
thau praneša, kad jo depar
tamentas darys “bešališka 
tyrinėjimą” tos paskolos, 
kurią gavo mirusio prezi
dento sunūs, Elliot Roose
velt

Kaip žinia, Eiliotas gavo 
$206.000 paskolos iš Atlan- 
tic-Pacific Tea kompanijos. 
Vėliau toji paskola buvo li
kviduota Jaunasis Roose
veltas kompaniiai grąžino 
$4.000. o 196.000 dolerių 
buvo nurašyti iš kompani
jos knygų, kaip “nuostolis.” 
už kuri valdžia negavo jai 
priklausančių mokesčių.

Orlaivių industrijos dar
bininkų vadai mano, kad 
pirmais pokariniais metais 
orlaivių gamyboj gaus dar
bo nė daugiau, kaip 300,000 
ar 400.000 darbininkų. Da
bar orlaivių gamyboj dirba 
1.400.000 darbininkų.

ATSISAKO ĮEIT! I VAR
ŠUVOS VYRIAUSYBĘ

Lenkų pažangiųjų valstie
čiu vadas M. Thugutt atsi
sakė vykti j Varšuvą užim
ti t*>n Pašto ir Telegrafų 
ministerio vietą. Thugutt 
buvo Mikolajčiko vyriausy
bėj Londone vidaus reikalų 
ministeriu.

ŠEŠI MILIONAI AMERI
KOS LENKU PRO

TESTUOJA

PAKEITĖ G1 ' AKELIO 
STOTIES VARDĄ

Boston ft
lio valdyba

TOKYO TUPĖS TIK 
200.000 GYVENTOJŲ

Japonijos valdžia mano, 
kad Tokyo mieste pasiliks 
gyventi tiktai 200.000 žmo
nių Kiti' jau i bėgiojo a» 
bus išdangenti iš .sudegin
tais ir išdaužytos -sostinės. 
Prieš karą Tokvo tu»-ųo 7 
milionus gyventojų.

Amerikos Lenkų Kongre
sas. kuris atstovauja šešis 
milionus lenku kilmės ame
rikiečių. įteikė prezidentui 
Trnmanui prašymą nepripa
žinti naujosios Varšuvos vy
riausybės, kurioje Maskvos 
pastatyti kvislingai turi ab
soliučią daugumą.

Rusijos ir Turkija, 
santykiai blogėja
Turkų spauda skelbi 

kad Rusija reikalauja 
Turkijos atiduoti' jai Ra
ko ir Ardahano sritis 
Kaukazo. Be to, Rusija n 
ri gauti sau ypatingų teis 
Dardanelų vandenyse ir r 
kalauja “išlyginti” Tūpki j 
sieną Bulgarijos naudai.

Turkijos užsienių rėika 
ministeris Hassan Saka 
San Francisco vyksta į Lc 
doną gauti patarimų iš ar 
lų, ką daryti su rusų reik 
lavimais. Istambule raiški 
si panika ir pilna visok 
visokiausių gandų.

AR VOKIETIJA BUS 
SUSKALDYTA?

Amerikiečiai išdirbo p] 
ną, kaip tvarkyti okupuo 
Vokietiją. Jie siūlys an 
lams. rusams ir franeuzai 
adalvti Vokietiją į kelic 
ą dalių, arba “šalių.” Ki< 

viena tokia dalis bus air 
nomiška. Tikslas yra ‘ 
smulkinti Vokietiją ir ilg; 
niui išmokyti vokiečius tvč 
Ryti vietos reikalus be fiui 
rio įsakymų. Tokia susmi 
kinta Vokietija lengvi 
butų laikyti karišku žvilę 
niu bejėge.

Amerikos kariška kontr 
lė liepos 4 d. keliasi į Be 
kną. kur bus visų sąjunc 
ninku kontrolės buveinė.

E:

AVENUE DU FRE5IDEA 
ROOSEVELT PARY-

’ 2IUJE

Paryžiaus miesto vald. 
b a nutarė pagerbti mirų 
mezidentą Rooseveltą.. Tt 
tikslu viena gr^esniu rr’a 
to gatvių pavadi tt\ - 
prezidento v?’ -1-!. 
ta gatve vadinosi Y r 
Emmauuel Av<*

LIFTO” 9 D SAULES 
UŽTEMIMASSUOMIJA MOKA KONT

RIBUCIJĄ RUSIJA!

Suomijos laivų statymu i- 
mon ;; turi p i f styti iv ati
duoti Kurijai 4 i4 laivui

;.krt-
kad

•ni VVorc^’- 
. oložinlo'lio 

idinri*. V/ ’t-

Main^
P' mc.la,

Thornis stoti; 
ter-Petei sboro 

už-'linijos dabar \ 
mor? storis.

Liepos 9 d bus saulės už
temimas. Amerikoj jis bus 
mitonns nuo saulėtekio iki
8 vai. ryto
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BALF SKELBIA NAUJĄ 
DRABUŽIŲ RINKLIAVĄ

D-RO ŠLIUPO KŪNAS 
SUDEGINTAS KRE- 

MATORIJOJ

tuvos respublikos prezidento, 
Dr. K. Griniaus kalbą perskai
tė čš rašto komiteto pirminin
kas, p. Sidzikauskas. Iškilmės 
baigėsi Tautos Himnu. 
"Velionies palaikai laikinai 

palikti krematorijos urnoje.
"V-'rdamas. Dr. Jonas šliu

pas ėjo 83 metus amžiaus.”

Taigi matom, kad Šliupo 
laidotuvėse katalikybės ne
buvo nei šešėlio. Katalikų 
bažnyčia yra griežtai prie
šinga numirėlių kremacijai.

Savo laiku Amerikos lie
tuvių spaudą pasiekė žinia, 
kad Vokietijoj mirė D-ras 
Jonas Šliupas, plačiai žino
mas musų visuomenės vei
kėjas. ,

Po to. kažin kas paleido 
gandų, kad prieš mirti Šliu
pas ‘‘susitaikė su Dievu” ir 
mirė “katalikiškai.”

Nudžiugę, kad toks griež
tas laisvamanis “atsivertė
prie dvasios šventos,” kai AR VELNIAS RUDAS, AR 
kurie žmonės Chicagoje net RAUDONAS—VISTIEK 
mišias užpirko už jo “susi- VELNIAS
pratusią dūšią.”

Dabar gi pasirodo, kad Tokią išvadą daro Kong- 
visos tos pasakos apie Šliu- reso reprezentante Clare 
po “atsivertimą” yra gry-! Boothe Luce, kurios straips- 
nas prasimanymas. j nis tilpo “Boston Ameri-

lan’e,” birželio IŠ d. laido
je.“Naujienos” gavo laik

raščio “Lietuviai” nuotrau
ką, kur yra aprašytos visos 
D-ro šliupo mirties smulk
menos.

Didis lietuvių laisvama
nis mirė 1944 metų lapkri
čio 6 dieną Berlyne, o ne 
Šveicarijos pasieny, kaip 
pirmiau buvo pranešta. Mir
tis Įvyko staigiai. Šliupas 
buvo pakviestas Į Berlyną 
pasakyti per radiją prakal
bą, kaip rodos, taikomą A- 
merikos lietuviams. Berly
nan atvykęs jisai sustojo 
tuose pat namuose, kur gy
veno p. K. Šiliunas. Pernak
vojęs, jis turėjo vykti Į ra
dijo stotį, bet pajuto, kad 
artinasi mirtis. Nuėjęs Į ki
tą kambarį, kur miegojo p. 
Šiliunas. Šliupas jam tarė: 
“Man bloga. Ai mirsiu...”

“Aš nei minutei nepatikėjau,” 
sako p. šiEunas, “kad tai ga
lėtų būti tiesa. Pradėjau dak-

Suglaudus, jo turinys to
kis:

Kada Japonijos agreso
riai įsiveržė Mandžurijon, 
Amerika labai piktinosi; y- 
pač piktinosi vadinamieji 
liberalai.

Kada Italija užpuolė Etio
piją. Amerika vėl piktinosi 
ir smerkė fašistų agresiją.

Kada Hitleris pradėjo 
silpnesnių Europos tautų 
grobimą, Amerika pradėjo 
net ginkluotis.

Tais laikais Amerika lai
kėsi šitų principų:

1. Agresija yra smerkti
na.

2. Nusileidimas agreso
riams yra nedora politika.

3. Asmens laisvė visados 
turi but priešinga diktatū
rai.

Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas paskelbė naują 
drabužių rinkliavą, nes—

“Nuo šiaurinės Norvegčjos 

fijordų iki Viduržemio jurų,- 

nuo Tolimųjų Ryių iki Atlan-* 

to pakrančių, apie 350.000 lie

tuvių yra atsidūrę po sveti

mas valstybes, j.eškodami pa
galbos, pastogės, maisto, už

tarimo ir drabužių pridengti 

savo kūną. karo ir persekioji

mų nuvargintą.”

Drabužių rinkliava tęsis 
3 mėnesius — nuo 1 liepos 
iki rugsėjo pabaigos.

Prašydama rinkti drabu
žius. BALF valdyba savo 
atsišaukime sako:

“Ar teko jums kada nors sve

timo duonos prašyti? Ar teko 

bristi per purvyną šlapiuose 

batuose? Ar teko jums per ke

letą mėnesių gyvenk' savo kū

no muilu nenuplovus? Ar te

ko žiūrėti i valgantį, kai pats 

keletą dienų buvai nevalgęs? 

Ar miegojai po atviru dan

gum, kada lijo?

“Motina, ar tu sėdėjai šalia 

badaujančio ir verkiančio vai

ko, kuris prašė valgyt, bet ne

turėjai ko .iam duoti? Ar su

pranti. ką tas reiškia? Ar at

jauti tokią motiną, tėvą?”

Tokioj padėtyje šiandien 
randasi tūkstančiai musų 
brolių ir seserų, kuriuos 
žiaurus likimas išmetė iš sa
vo pastogės.

PRANEŠIMAS
VISUOMENEI

-Z_FV7V l_r A.1 vLIT pi zuvipui
užmiršti dabar? Štai, Stali- 

tarą raminti, sakydamas, kad ^a> pagiobė Lietuvą, Latvi- 
čia tik laikinas silpnumas. Jis Ja\ Estoniją, pasodino savo 
nepatikėjo man. Teko nuvesti kvislingus Lenkijoj, Balka- 
atgal į jo kambarį. Pagul- nuo?e 11 Amerika tyli.
džiau į lovą. Kai sakiau, kad 
pakviesiu gydytoją, daktaras 
dar pasakė, kad nesą reikalo. 
Bet, nuėjęs prie telefono gy
dytojo kviesti, grįžęs radau 
daktarą be sąmonės. Po kiek 
laiko gydytojas atvykęs kons
tatavo mirtį. Dr. šliupas mirė 
nepaprastai ramiai, tarytum iš 
lėto užmigo.”

D-ro Šliupo kūnas buvo 
iškilmingai sudegintas kre- 
matorijcj, nes gyvas būda
mas jis toki laidojimo būdą 
visuomet laikydavo geriau
siu.

Henry Wallace dabar bu
vo Maskvoje. Ar jis tenai 
protestavo prieš Sovietų 
Rusijos agresiją Latvijoj, 
Estonijoj ir Lietuvoj? Ar 
jis pasmerkė totalitarinę 
Stalino politiką steigiant 
sau “palankias valdžias” 
užimtuose kraštuose? Ar jis 
pasmerkė masinius žmonių 
areštus, trėmimus ir šaudy
mus?

Ne, tokių dalykų negirdė
jom.

Tai kas gi pasidarė su A- 
merikos liberalais? Kodėl

Anie laidohivec “Nau iie- Jie smerkė Hitlerio agresi- Apie laidotuves Naujie- & 0 pritaria tokiam pat
Stalino smurtui? Kuo rau
donas velnias geresnis už 
rtidajį velnią?

nos” paduoda iš aukščiau 
minėto laikraščio šitokių 
smulkmenų:

“Dr. Jono šliupo laidotuvė

mis pasiėmė rūpintis Lietuvių 

Draugija, pačių lietuvių tvar

koma susišelpimo ir kultūros 

organizacija, kurią betgi tole

ravo Vokietijos valdžia. Drau-į

KAS NAUDOJASI JU 
SIUNTINIAIS

Komunistai vis giriasi,
gijos. Mciatyva buvo «nfarv-jkad j« renkami drabužiai 

‘ esą pristatomi į Lietuvą.tas laidojimo komitetas, ku
riam pirmininkavo buv. minis
teris V. Sidzikauskas.
“Komitetas atliko visus pa

ruošimus ir pranešė velionies 
žmonai ir šuneliui apie mirtį, 
ir jie atvyko į laidotuves, ži
nodamas tvirtą velionies nusi
statymą, komiteUs nutarė iš
pildyti jo valią, sudeginant jo 
kūną.

"Lapkričio 11 d., kaip 2 vai- 
30 min. popiet, Wilmefšdorfo 
kremat ori joje, Berlyno prie
miestyje. gausia-’ dalyvaujant 
lietuvių visuomenei, įvyko kre
macijos iškilmės.
“Prie kuklaus medinio karsto 

buvo sudėta daug vainikų nuo 
velionies draugų čr organiza
cijų. Iškilmėse giedojo Lietu
vos operos solistai Augaitytė, 
V. Jonuškaitė ir B. Marijonus. 
Jiems pritarė ir atskirus mu
zikos kurinius išpildė muzikas 
Nomeika.“Po to seke kalbos. Buv. Lie-

Kaunas sykį gavęs “3,600 
gabalų drabužių,” kitą sykį 
“4,000 gabalų,” ir t.t.

Sandariečių laikraštis dėl 
to sako:

“Gal but tą viską ir gavo Vil
nius arba Kaunas, tačiau bol
ševikai nepasako k".m tie ‘ga
balai’ vra dalinami: ar komu
nistų partijos nariams, ar im
portuotiems maskoliams. Lie
tuvos žmonių balso mes negir
dime; Amerikos Raudonojo 
Kryžaus atstovas neisileidžia- 
mas. Todėl visa toji garsina
ma Lietuvai ‘pagalba’ gali būti 
daugiau propagandinio pobū
džio, negu tikrenybės.

Ir keistai skamba tie 
“drabužių gabalai.” Išrodo, 
kad komunistai siunčia ne 
čielus drabužius, o tik jų 
dalis. Nejaugi jie juos su
drasko, jeigu į Kauną nuei
na tik “gabalai”?

AR ATSIMENAT ŠIUOS VEIDUS?

Adv. A. Bulota, rašytoja Žemaitė ir Bulotienė. 
Apie 30 metų atgal jie atvyko Amerikon rinkti aukų 
nukentėjusiai nuo karo Lietuvai, šiandien jau nei vie
no jų nėra gyvo. Žemaitė mirė, o Bulotus sušaudė vo
kiečiai. , ' * A.

Mr. 27, Liepos 4 L. 1945

1 Kanados liberalai, tai 
beveik tokie žmonės, kaip 

s Amerikos demokratai; o 
progresyvių konservatorių 
partija, tai mūsiškiai repu
blikonai.

Trečioji Kanados partija
— Cooperative Common- 
wealth Federaticn — yra 
socialistų partija. Buvusiam 

„ į parlamente ji turėjo 10 vie- 
Bet Varšuvoje sėdės ()- o (jaį)ar jj turės 28 ar

Maskva ir vėl laimėjo

Lenkija turi “nacionalės 
vienybės” valdžią. Maskva 
jos norėjo ir ji da kartą 
laimėjo. Valdytojai Londo
ne ir Washihngtone savo 
kreditui skelbia tik vieną 
“laimėjimą"— Lenkijoj bu
sią “demokratiniai rinki- 
mai.

subkos-Moravskio klika; ji 30 vietų. Galutini rinkimųnuspręs, kokios rūšies de
mokratija tinka Lenkijai.
Nereikia but pranašu, kad 
pasakyti, jog tai bus stali-
niška demokratija. I socialistams. Nors jie patys

Žmonių apgaudinėjimu,) njej.o nelaiinejo, bet ne tas 
smurtu ir klasta niekas da jįerns jr tupėjo. Maskvos
nepralenkė Stalino ‘ saules raU(Įonieji fašistai

daviniai bus žinomi tik su
skaičius kareivių balsus.

Kanados komunistai pa
darė viską, kad pakenkus

frumpa Dr. Šliupo biografija
brolių” komunistų.

Hitleris prarijo Čekcslo-Į1^
vakiją ir bandė praryt visą '‘Demokratija

norėjo 
pasitarnauti reakcijai.

Rumunijoj
Europą. bet paspringo. Sta
linas lyja Lenkiją; jis rys 
ir daugiau — kol pasprings.

u.mo iai- . ^!S?,S dilbos apie pasau-jiyjgjijęjjs korespondentas L.
Pastarai ' ta’^a ir ramybę bus tik white, praneša sekama ži- rastarai-itušti žo(!žiai, kol Maskvoje nią: 

sėdės besotis komunizmo 
balvonas.

Praeitos savaitės lietuviš
koj spaudoj tilpo LAIC ži
nia. buk aš padaręs išsamų 
apie BALF pranešimą Ame
rikos Lietuvių Tarybos su
važiavimui birželio 13 d., 
1945 m. New Yorke. Šioji 
žinia neatitinka tikrenybei. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
į suvažiavimą manęs nekvie 
tė ir nesu Tarybos nariu. 
Suvažiavime nedalyvavau 
ir todėl jokio pranešimo a- 
pie lietuvius nuo karo nu
kentėjusius nepadariau.

Birželio gi 10 d., 1945 m. 
New Yorko Pennsylvanijos 
Hotely Bendras Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondas tu
rėjo direktorių susirinkimą 
ir šiame susirinkime pada
riau platų pranešimą apie 
BALF veiklą ir apie lietu
vių nuo karo nukentėjusių 
padėtį.

Prie žios progos •pareiš
kiu. kad BALF nieko bend
ro neturi su politinėmis lie
tuvių organizacijomis. Mu
sų organizacijos konstituci
joj yra aiškiai pasakyta: 
“This organization shall be 
strietly non-political and 
non-sectarian.”

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF Pirmininkas.

Dabar truputis duomenų J doną, o vėliau parvažiavo į Lie- 
apie velionies biografiją: tuvą. Lietuvoje šliupas yra. • prisidėjęs prie prekybinio lai-

Dr. Jonas šliupas gimė 1861Į vvno organizavimo. Pastarai-i ... - u .
metais, vasario 23 d. Šiaulių; sjais metais S|iupas profeso_ tusti žodžiai, kol Maskvoje
apakr-, Gruzdžių vai., Rakan-{ rįavo Lietuvos Universitete, džių kaime. Mokslą ėjo Min- gkaitė meHZcinos istoriją. taujos gimnazijoj, kurią ha gė “Buvęs respublikos preziden- pirmuoju mokiniu. tas Dr K Grinius, šliupo mir-
“Vėliau šliupas įstojo j Mas- į ties proga, pažymėjo, kad Dr. 

kvos universitetą, pradžioje į, Jonas šliupas kartu su Dr. J. 
filologijos skyrių, o vėliau per-: Basanavisium buvo musų tau- 
sikėlė j juridinį. Bestudentau- tinio atgimimo svariausio or- 
damas, kartu su P. Vileišiu, gano ‘Aušros’ redaktorius ir 
J. Spuduliu ir keturiais profe-' remiamasis šulas; jis buvo 
šoriais, sumanė įsteigti Lietu- Lietuvos nepriklausomybės 
vių Kalbos Mokslo Draugiją.1 pranašas.
Rusų valdžia draugijos liepa- “Juk dar 1885 metais yra ra

šęs, kad ‘Lietuva kartu su Ia- 
tvija, nors ir įspraustos tarp 
trijų galingų tautų, gali susi-

Rumunija turi “liaudies 
valdžią.” kurios prieky sto
vi tūlas Groza. Vienas A-

tvirtino, o profesoriai buvo išbarti.T882 m. šliupas gavo rusu valdžios leidimą išvažiuoti vasarai į Vokietiją. Jis lankėsi Prūsų Lietuvoje, buvo užvažiavęs i Klaipėdą, pasuko i svamaniu

Kanadoj nėra juodos rinkos

Musų kaimynė Kanada 
neturi juodosios rinkos. 
New Yorko socialistų sa
vaitraščio “New Leader” 
bendradarbis J. Stout sako, 
kad Kanados racionavimo 
sistema ne tekia, kaip “stei- 
tuose.” Ten žmonės gauna, 
ko jie nori ir nėra prasmės 
turėti reikalų su juodosios 
rinkos spekuliantais. Kana-

“Bucharestas šiandien y- 
ra aplipdytas priešfašisti- 
niais Šukiais, bet eilinis ru
munas neturi daugiau lais
vės, kaip turėjo prie nacių. 
Laikraščius leidžia spaus
dinti tiktai nepolitinius ir 
tiktai komunistų partijos li
niją palaikančius. Susirinki
mai leidžiami tik tokie, ku
rie vykdo naujojo režimo 
užmačias; kitokie susirinki
mai uždrausti.”

Rumunijoj yra vykdoma 
staliniška nusavinimo poli
tika. Prieš ją pasisakė be-__ _______ __ diečiai stebisi, kad “steitųlaukti” savo politinės nepri- žmonės jieško juodosios rin- šališkas rumunų dienraštis 

klausomybės.' kos spekuliantų. [“Timpul” (“Laikas”), ir jis
“Dr. J.’ šliupas, būdamas lai-į Bet kanadietis nežino, tuoj buvo uždarytas! 

yra kūrėjas lietu-' kad Washingtone sėdi to-
Tilžę ir susipažino su Miksų.) vlškų katalikų parapijų Ame-jkie Specialistai, k”“e 
Jankum ir Višteliausku. j rikoje. Matydamas, kad len-, Puo*at . skaičiuoja kalori 
“Rudenį šliupas vėl nuvyko į kai per bažnyčias stengias:bažnyčias

universitetą, bet buvo areštuo-* lietuvius sulenkinti, pasiryžo 
Us už dalyvavimą studentų i Juos nuo lenkų atskirti ir kar- 
susirinkime. kuriame buvo pro-1 su kun. Burba dirbo šį taip 
testuojama prieš policijos Įve-| svarbų Amerikos lietuviams 
dimą į mokslo įstaigas. Jis tu-1 darbą.
rėjo atsėdėti savaitę kalėjime* “Dr. Grinius sako. kad šliu- 
ir buvo išsiųstas visiems me- pasiaukojo savo tautos ge-

Rusai da valgo Ame
rikos maistą

Gegužė* mėnesy jie gavo 
daugiau, negu balandy

Maisto administracija da
vė papildomų skaitlinių dėl 
“lend-lease” pagalbos Ru
sijai ir Anglijai.

Pasirodo, kad Rusija te- 
begauna Amerikos maisto, 
ir gauna vis daugiau. Pa
vyzdžiui, balandžio mėnesy 
Rusija gavo 153,750,285 
svarus mėsos ir riebalų, o 
gegužės mėnesy gavo 195,- 
272,397 svarus. Reiškia, 41,- 
522,112 svarų daugiau, ne
gu balandžio mėnesy.

Anglija gavo 342,302,164 
svarus daugiau.

Ar daug gavo Rusija bir
želio mėnesy, da nėra žinių.

Amerikonai yra tikriausi 
samaritenai. Jie šelpia Sta
liną ir jo komisarus, o šie, 
priėdę, šiaušiasi prieš Ame
riką.

tams tėviškėn.
“Ateinančiais metais buvo 

pasiryžęs vėl tęsti mokslą, bet 
patyrė, kad jau buvo įtrauktas 
j neištikimųjų studentų sąra
šą. Tada jis nutarė išvažiuot: 
Šveicarijon, kad galėtų moky
tis Ženevos universitete, bet 
sustojo Prūsuose ir buvo pa- 
kvigstas redaguoti ‘Aušrą.’
“1884 metų kovo mėnesį vo

kiečių gubernatorius jam įsa
kė ir iš Prūsų išvažiuoti.
“šliupas nuvažiavo į Varšu

vą. sugrįžo į Palangą ir Liepo
ją, bet pasebėjęs, kad polici
ja jį atydžiau sekioja, nutarė 
išvažiuoti į Ameriką. Ameri
kon jis atvažiavo 1884 metais 
ir išbuvo iki 1917.
“1889 metais jis persikėlė į 

Baltimore, ten įstojo į univer
sitetą ir baigė medicinos mok
slą. Tame pačiame mieste jis 
įsteigė “Lietuvių Mokslo Drau
gystę.” Pradžioje jis vedė la
bai griežtą kovą su lenkais, o į 
vėliau ir su sulenkėjusiais ku
nigais.
“Pirmais metais Amerikoje 

jis suorganizavo Susivienijimą 
Dėtuvių Socialistų Ameriko
je, bet vėliau nesutiko su so
cialistais ir vedė prieš juos 
kovą-
“1902 metais pradėjo leisti 

vienijimo Liet- Laisvamanių 
‘Laisvąją Mintį,’ tai buvo Suti- 
organas. Siame laikrašty šliu
pas vedė aštrią kovą prieš re- 
ligr.ją ir tikybininkus.
“Visą laiką dalyvavo Amer. 

lietuvių visuomeniniame judėjime ir stengėsi padėti pirmo
jo karo metu nukentėjusiems 
lietuviams. 1917 metais per 
Sibyrą važiavo pasimatyti su 
Rusijon išvykusiais lietuviais

jas. kiek žmogus turi jų 
gauti ar negauti ir kiek jam 
“pointų” duoti. Iš raciona
vimo sistemos jie padarė 
kvailą komediją. Jų skiria
mi “pointai” pasidarė leng
vesni ir už heliumo dujas...

Musų “OPA” darosi tik
ra votis, kurioje knibžda 
juodosios rinkos mikrobai. 
Browder “out”—kas dabar? 

Amerikos komunistai ne-

rovei ir, laikinai pamiršęs sa 
vo vidujinius įsitikinimus, da
rė tai. ką liepė jam jo lietu
viška sąžinė- Dr. šliupas yra 
pradėtojas. įkūrėjas Lietuvių 
Kultūrinės Etinės organizac:-; teko savo fiurerio; Earl 
jos. Jo raštų yra taip daug. Browder jau nukarunuotas. 
kad jų vienas tik sąrašas ūži-'Maskvos galia ir valia jo

vietoj buvo sudarytas trium
viratas iš Fosterio, Dennis 
ir Williamsono.

Kol kas jie valdys “poli
tinę asociaciją,” o liepos 

: mėnesi gal kelsis “iš numi- 
Amerikos lietuviai yra iš- iąjsįų”* pernaį palaidota ir

ma daugybę puslapių. Jis ra
šė mokslinius veikalus, istori
nius čr mediciniškus, rašė jisai 
straipsnius įvairiomis temomis 
ir iš įvairių sričių.”

leidę Kudirkos raštus. Jei
gu jie dabar įstengtų surin
kti ir išleisti Šliupo raštus, 
tai butų paminklas ne tik
tai jam, bet ir mūsiškei iš
eivijai.

Uždraudė Darbo Fe
deracijos konvenciją

Tur but neįvyks ir CIO 
unijų seimas

Valdžia atmetė Amerikos 
Darbo Federacijos prašy
mą, kad leistų jai sušaukti 
metinę konvenciją šių me
tų spalių mėnesį Chicagoje. 
Valdžia leidimo nedavė, 
nes geležinkeliai dabar už
imti kareivių ir karo me
džiagų vežiojimu.

Todėl manoma, kad ne
galės įvykti ir CIO unijų su
važiavimas.

Stockholm (LAIC)— So
vietų lėktuvai ties Gotlando 
sala paskandino tris laivus 
su keliais šimtais Pabalčio

apraudota komunistų parti 
ja

Browderis apšauktas o-? 
portunistu. Iki liepos pa
baigos jis turės išmokti ge
rai lankstytis, arba bus iš
drėbtas laukan, kaip “išda
vikas” ir “Hitlerio agen
tas.”

Fosteris tačiau nėra ge
resnis už Browderį. Komu- 
.nistų judėjimui jis senai ži
nomas kaip “rakalis.” Wil- 
liamson yra “šilkinių piršti
naičių” komunistas. Jis lin
ko ir linksta ton pusėn, 
“kur vėjas pučia.” Dennis 
mažai žinomas žmogus. Jis 
tur but yra senas parkrikš- 
tas ar naujas pribuišis.

Taigi, komunistai turės 
mokintis “trilinkos” akroba
tikos : jie turės lankstytis 
ne prieš vieną, bet tris fiu
rerius. Pone die, padėk 
jiems — nugarkaulius fisi- 
narinėti!
Kanados socialistai laimėjo

Kanadoj buvo parlamen
to rinkimai. Juos laimėjo 
premjero Mackenzie King 
liberalų partija. Laimėjo ne

Rumunijos liberalai ir 
pažangieji valstiečiai netu
ri nei vieno savo spaudos 
organo, jie uždaryti.

Rumunijoj šiandien yra 
plačiai vartojamas toks po
sakis: turėjom Hitlerio pa
statytą diktatorių Antones- 
cu, o šiandien turim Stalino 
pastatytą diktatorių Višins
kį — meška su lokiu, abudu 
tokiu...
Turėsim naują “fašistą”

Buvusio musų prezidento 
žmona Eleanor Roosevelt 
nusikalto komunistams, ji 
pasakė:

“Per metų metus šioje ša
lyje jie skelbė melo filoso
fiją..?’

Kitais* žodžiais, komunis
tai yra melagiai ir šarlata
nai !

Komunistai garbino Rpo- 
seveltienę. bet šito jos epi
teto jie nepajėgs nuryti. 
Rėks dabar prieš ją Foste- 
riai, Bimbos ir visa jų pa
kalenta. Jie apšauks ją 
“fašiste.”

Ne tik Rooseveltienė kei
čia gaires. Visoje šalyje 
stiprėja sentimentas prieš 
Maskvos pakalikus.

Gali but ir taip. kad mu
sų komunistai susilauks 
“free ride” į Stalino “rojų.”

i pabėgėlių. Pranešama, kad ,
veikėjais, o is Rusijos peršaltai butą civilių pabėgėlių J tuo, kad gavo daugiau vie- kėlė į Švediją. iš Ventspilės. jieškojusių iš- tų. bet tuo. kad pasiliko

1919 metais išvyko į I/>n-| sigelbėjimo Švedijoj. valdžioje.

Bet galit but tikri, tokiam 
atsitikime jie nesidžiaugs, 
bet cypdami lįs į pirmą 
“surpaipę”...

St. Strazdas.

ANGLIJA GYVENA IŠ 
AMERIKOS

Premjeras Churchill per
eitu savaitę pasakė, kad 

a šiuo taij)u kone iš
imtinai gyvena iš Amerikos 
labo. Esą, “Jungtinės Vals
tijos skolina mums milžiniš
kas sumas pinigų, pavydale 
įvairių dirbinių ir maisto, 
neimdamos užtai jokių nuo-v • v • • •simcių.
* Bus gerai, jei kada nors 
Anglija pajėgs užmokėti 
bent nuošimčius. Po perei
to karo buvo taip, kad An
glija atsisakė mokėt ir su
mą ir nuošimčius.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

,L
TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į • I

BASO
KAS SKAITU BAiO
Tas duonos neprašo

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Rekordinė Chicagos lietu

vių biznio Įstaiga

Brighton Park lietuviu 
kolonijoj veikia stambi biz
nio Įstaiga, Standard Fede-' 
ral Savings and Loan Asso
ciation. Prie Įstaigos vairo 
stovi senas West Side gy
ventojas Justinas Mackevi
čius.

Savo laiku Justinas buvo 
neturtingas žmogus, berods 
pereito karo metu jis susi
dėjo su kitu VVest Sidės lie
tuviu Čepausku ir dirbo real 
estate biznyje. Justinui pa
vyko; paskui buvo sukurta 
lietuvių spulka ir jai sekė
si. Už kiek laiko toji spul
ka buvo perkelta i Brighton 
Park koloniją, ten ji isigijo 
vieno subankrutavusio ban
ko namą.

Dabar šioji spulka turi 
kitą vardą, kaip aukščiau 
minėta ir ji yra viena ge
riausiai pasilaikančių Įstai
gų.

Įstaigos vedėjas Mackevi
čius šiomis dienomis prane
šė, kad Federal Savings and 
Loan Asociacija pirko A- 
merikos karo paskolos bo
nų netoli už septynis milio
nus dolerių.

norima užkart darbininkam.
Tos kompanijos dirbtuvė

se yra gaminamos ūkio ma
šinos. Jose dirba daug lie
tuvių darbininkų.

Kuo baigsis šis streikas
da sunku pasakyti.

Chicagoje vėl darbuojasi 
maisto raketieriai

Chicagoje šiomis dieno
mis pasklido falšyvi cukraus 
kuponai. Jų rasta ir pas biz
nierius ir šiaip žmones.

Valdžios agentai jieško 
spaustuvninkų, kurie pada
rė tuos kuponus, ir platin
tojų.

Maskvos davatkų darby- 
metė

Kompanija, kuri uždirba 
milionus, bet ardo unija

Chicagoje veikia stambi 
biznio firma, Montgomery 
Ward kompanija. Jos di
rektorių prezidentas yra ži
nomasis reakcininkas Se-, 
well A very. Jis paskilbo ko
vomis prieš organizuotus 
darbininkus ir vėliau bylo
mis su šalies vyriausybe. 
Mat, Montgomery Ward 
kompanijos šulas užsimanė 
sugriauti CIO uniją. Tos 
kompanijos Įstaigose buvo 
streikų ir dviem atvejais vy
riausybė buvo priversta im
ti i savo rankas jos Įstaigas.

Šiomis dienomis ta kom
panija paskelbė savo meti
ni raportą, kuris rodo, kad 
turi daugiau kaip 21 milio- 
ną dolerių pelno per metus 
ir kad jos prezidentas Ave
ly gauna virš šimto tūks
tančių dolerių algos!

Taigi, kompanija daro 
milžiniškus pelnus, bet sa
vo darbininkams ji nenori 
pridėt nors po doleri į sa
vaitę !

Montgomery Ward kom
panijos prakaitinėse. dirba 
nemažas skaičius ir lietu
vių darbininkų.

Chicagoje, kaip ir kituo
se miestuose, veikia rusų or
ganizacijos skyrius, žinomas 
kaip Lietuvai “pagalbos” 
davimo komitetas. Nors mu
sų bolševikai ir sako, kad 
jie šelpia tik Lietuvos žmo
nes, bet taip nėra. Visi dra
bužiai ir piniginės aukos, 
jei tokių gauna, yra per 
duodamos rusų organizaci
jai. Su viskuo ji elgiasi sa
vo nuožiūra, niekam neduo
da atskaitų.

Komunistų “Vilnis’’ da* 
bar veda agitacija kad lie
tuvės moterys eitų Į tam tik
ras vietas, lopyti ir valyti 
rusams siunčiamus drabu
žius.

Lietuviai juokiasi iš tų 
davatkų. Jie sako. kad ko
munistu plytlaižės nebeturi 
ko veikti, todėl jos bėga 
svetimiems dievams tarnau
ti.

Chieagietis.

BROOKLYNO KRIAUČIŲ 
LOKALE KOMUNISTAI 

PRALAIMĖJO

Kriaučių unijos 54 lietu 
viu lokaias Brooklyne bir
želio 29 d. rinko lokalo de
legatą. Buvo du kandidatai: 
drg. J. Buivydas ir A. Bub- 
nis. Komunistai visomis iš
galėmis rėmė A. Bubnį, bet 
prakišo. Didelė kriaučių 
dauguma išrinko savo dele
gatu J. Buivydą. Apie rin
kimus plačiau sekamame 
“Keleivio” numeryje.

SCHENECTADY, N. Y.

Mano padėka

Pirmyn choro išvažiavimas 
Jefferson miškuose

Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras birželio 24 d. turėjo 
savo išvažiavimą, kuris Įvy
ko senoj Chicagos lietuvių 
mėgiamoj Jefferson girioj, 
i vakarus nuo Chicagos.

Išvažiavimas pavyko.

Sustreikavo Harvester 
kompanijos darbininkai

Rašant šiuos žodžius pa
skelbė streiką International 
Harvester kompanijos dar
bininkai. viso apie šeši tūks
tančiai vyrų. Streikas kilo 
dėl paskubos sistemos, kuri

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORČESTER, MASS.

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems prieteliams, kurie ne
pamiršta mane sergančią 
aplankyti. Daug draugų ir 
draugiu ateidavo mane su
raminti kai buvau ligoninėj, 
o dabar namuose da dau
giau lankytojų ateina ir da
gi dovanu atneša. Iš toli
mesnių miestų gaunu sura
minančių laišku.

Nuoširdus ačiū visiems ir
visoms.

Kobrina Klimienė.

GERIAUSIA DOVANA

ŽMOGŽUDYSTE DEL MEILĖS?

Viršuje Pennsylvanijos policininkas tuiri suėmęs 
turtingą biznierių Farrell, kuris nužudęs laivų koncesi- 
ninką Chas. Randall. Ryšium su ta žmogžudyste yra 
suimta ir nužudytojo žmona, kuri yra parodyta vaizde
lio apačioje. Jos advokatas (vidury) argumentuoja 
prieš teisėją, kad ji nekalta.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

J. Stalgai. — Tamstos 
straipsnelis idomus, tačiau 
laikraštin nedėsime, nes tai 
asmeniškas dalykas. Už pre
numeratą ačiū.

A. Damuliui. — Tamstos 
laiškas iš 28 gegužės su $5 
yra gautas — ačiū! Kas at
sitiko su kitais laiškais, ku
riuos sakote siuntę, mes nie
ko nežinom.

Joe Pundik. — Maikio 
tėvas labai dėkoja už pen
kinę. Keliaus už tai 2 me
tus.

Jonui Tomeliui. — Tokios 
knygos neturim. Knygą a- 
pie gyvulių protą išsiuntėm, j

Juozui Ulinskui. — Apie 
Birutę aiškių žinių istorijoj 
nėra; jei tikėti liaudies pa
davimams. ji buvo papras
ta mergina. Prezidentas 
Truman yra yankee, kilęs, i 
rodos, iš škotų.

Adomui Bulotai. — Ačiū j 
už laišką ir už pinigus.

J. Ruskiui. — Jungtinių 
Valstijų daktarai žino apie Į 
vėžio ligą nedaugiau, kaip) 
jūsų daktarai Kanadoje. 
Kol kas vaistų nuo tes ligos 
niekas nežino. Kol vėžys 
neišsiplėtojęs, kartais pa
vyksta jį pašalinti operaci
jos keliu, arba išdeginti tam

tikrais spinduliais; bet bė
da yra tame. kad kol jis 
neišsiplėtojęs, ji sunku pa
stebėti.

M. Nevidonui. — Anglų 
kalbos žodynas jau išsibai
gė. Bet turim anglų kalbos 
vadovėlį, “Lengvas Budas 
Išmokti Angliškai.” Jis kai
nuoja tik 35 centai. Jeigu 
draugas norėtum ji išsirašy
ti. tai patartume išpirkti 
pašto money orderi. Pašto 
ženklelių nesiųskit, nes Ka
nados pašto ženkleliai pas 
mus negalioja. Prenumera
tą už “Keleivi” gavome — 
ačiū!

J. Steiniui. — Pinigus už 
laikraštį gavom — ačiū. Sa
kotės susilaukę jau 89 metų 
ir galėtumėt parašyti savo 
gyvenimo istoriją, jei “Ke
leivis” sutiktų spausdinti. 
Prašome parašyti, jei bus i- 
domi, mielai suvartosime.

A. Botyrienei. — .Labąi
ačiū už gražų laišką iš 
Montrealo ir už prenumera
tą. Laišką gal Įdėsime “Ke- 
leivin.” Apie pabėgėlių liki
mą Austrijoj aiškių žinių 
neturim. Tik tiek yra žino
ma, kad Viena bus po A- 
merikos generolo Clarko 
priežiūra, taigi, jeigu tams
tos sesuo tenai randasi, tai 
bolševikai negalės jos nu
skriausti.

SIELOS
BALSAI

Juozui Zarembai.— Kaip 
draugas prašei, laišką per
davėm adv. Bagočiui. Gal 
gausi nuo jo paaiškinimą.

J. Ulinskui. — Keiksma
žodžių negalima laikraštyje 
spausdinti, todėl piktus išsi
reiškimus iš korespondenci
jos išleidom, nežiūrint, kad 
tas žmogus ištiki-ujų plūdo
si. Pajieškojimą Įdėsime da 
tris kartus.

J. Liaukevičiui— Maikio 
Tėvas labai dėkingas tams
tai už “penkius kanadeis- 
kus rublius.”

REDAKCIJA TURI 
DAUG ŽINOTI

Kad patenkinti skaityto
jus, laikraščio redakcija tu
ri daug žinoti ir Į visokius 
paklausimus duoti atsaky
mus.

Štai kokių informacijų iš 
mus paprašė vienas skaity
tojas pereitą savaitę:

1. Ar teisybė, kad erelis 
nunešė automobili su 4 žmo
nėmis?

2. Ar teisybė, kad Missis- 
sippi upėj plaukia ne van
duo, bet degtinė?

3. Ar teisybė, kad Pietų 
Amerikoj ežerai yra pilni 
aukso, bet sunku ji ištrauk
ti?

4. Pasakykit, ar atgis 
Chicagos Šernas su “Lietu
va,” loir tilpdavo gražus pa
šnekesių kampelis?

5. Ar turit tokią knygelę, 
kur aprašo, iš kur atsirado 
akmenys ant žemės?

Kitas skaitytojas klau
sia:

“Kaip Jogaila su Jadvy
ga pirmą naktį kalbėjo — 
lietuviškai ar lenkiškai?”

Trečias klausia:
“Ar negalėtumėt paaiš

kinti. kur dingo Amerikos 
komunistų ‘tėvas’ Juozas 
Čukys su žmona, kurie išva
žiavo Į Stalino rojų? Ir kur 
dingo generolas Vitkauskas, 
kurį komunistai taip garbi
no? Ar Stalinas visus juos 
pasiuntė pas Abraomą?’’

Jei kas padės mums tuos 
klausimus išspręsti, duosime 
uždyką čiaudomos tabokos 
patraukti.

Padėkime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

Remkime aukomis Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir jos 
Informacijos Centrą, kuris 
skleidžia pasaulyje teisin
gas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tau
tos troškimus. Iškirpkite IŠ- 
pildę šį lapelį ir pasiųskite 
kartu su savo auka Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cent
rui : American Lithuanian 
Council, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, I1L, U. S. A. 
Čekį arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu.

žemiau pasirašęs (usi) siun
čia Amerikos Lietuviu Taryhai$...... auką paremti lietuviųtautos kovą už laisvę.

(parašas)

PHILADELPHIJOS PASTABOS.
Margi demokratijos rūbai 

gatvekaryje

Seni “Keleivio” skaityto
jai, Kazimieras ir Alena 
Kazlauskai iš Chicagos, už
rašė metams “Keleivį” savo 
geram draugui. Jonui Ku
rnėtai, jo varduvių dienoje, 
kaip dovaną, Ir pridūrė:

“Mylimas Joneli! Gyvenk 
ilgai ir laimingai ir visados 
skaityk ‘Keleivį.’ Tegul jis 
būna tavo draugas ir pata-, 
rėjas. Kartą su juom susipa
žinęs, be jo ramumo netu
rėsi. Taigi, Jonai, priimk 
šią dovaną nuo musų savo 
vardo dienoj.”

Tai yra puiki dovana ir 
gražus draugo pasveikini
mas. Mes irgi sveikiname 
naują skaitytoją.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

K nyra papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveikslu, 
223 puslapiu dydžio, apie 150 Įvairią eilią.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRASI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* tarMa papaaM sava karma aita«ta karia. 

Kiekvienas aaatpiriaa ta_feaVM paddBaaga. Ptaifaa |
««9*t “Money Orderio.“ Poptoiiahia galina aiųrti oeaiof j>apra» 
tame konverte, bet reikia aiiktai uzraiyti savo ir Keleivio* ad 
re.»s tr nepamirikit prilipyk alS eantoa atarki.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

(adresas)
Dėkodami Tamstoms už 

kooperavimą, paliekame
Su pagarba,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas:

L. Šimutis, Dr. P. Grigaitis, 
M. Vaidvla.

“Laisvoji Lietuva”
Mėnesinis Urugvajaus lietu vių laikraštis, leidžiamas Urug. Lietuvių Kultūros Draugijos.Kaina metams $1.00. Adresas toks: Lituania Libre, Rio de Janeiro 4001, Cerro, Montc- video, Rep. O. dėl Uruguay.

Et, pasauli! Tavyje daug 
žingeidumo, įvairumo ir no-i 
ro gyventi. Pro musų akis 
žaibo greitumu bėga margi 
įvykiai — visų ir nepaste
bėsi, nežiūrint kaip akylus 
butum.

Buvo puikus sekmadienio J 
rytas. Saulutė aukštai paki-| 
lusi, o mes, karo pramonės 
darbininkai, užbaigę sunkų 
darbą, važiuojam namo po-j 
ilsiui. Kartu su mumis į ga*.-, 
vekarį sulipa būrys unifor
muotų žmonių, vyrų ir mo
terų. Jie yra 'dvieju skirtin
gų rasių — baltos ir juodos 
rasė žmonės. Ar ji? dauge 
lio tautybių žmonės, mes 
nežinome. Juos galima pa
žinti tik iš drapanų ir emb
lemų, kad tai yra jurinin
kai ir ne vienos tautos. Vie
ni jų tarnauja Dėdės Šamo 
laivyne, kiti Angli ios laivy
ne; da kiti Francuzijos lai
vyne ir t.t.

Visi vidutinio ūgio vyrai 
apie juos galima pasakyti 
tiek: tai musų Jaunoji kar
ta, jaunystės žiedai, kurie 
buvo pašaukti į karo tamv- 
bą, ginti demokratiia, kurią 
užpuolė agresoriai ir kėsino
si sunaikinti.

Jaunieji gerai atrodo, 
švariai apsirengę ir važiuo
ja i miestą, naujanybių jieš
koti, ką nors naujo pamatyt. 
Sėdėt jie nenori: pamatę 
stovintį žmogų jie greit pa
stebi: sėsk, pap, sėsk; nak
tį mes pasilsėjom ir mes no
rim pastovėti...

Kadangi musų gatvekario 
vaduotoja yra jauna mote
riškė, ja greitai apstoia 
frančužai jurininkai. Jie 
stovi ant priekinės platfor
mos ir neina į gatvekarį. 
Jie juokauja, kalbasi tarp 
savęs nesuprantama kalba. 
Visų akys nukreiptos i tą 
jauną moteriškę, kuri dėvi 
savo rūšies unifoimą. Deši
ne ranka ji laiko elektros 
mygtuką, kuris gatvekario 
greitį kontroliuoja. Gatve
karis bėga pilnu greičiu, tiki 
ant užsisukimo prilaikomas. ĮI

Pasiekus miestą musų 
gatvekario vaiiuotoja prašo 
jurininkų, kad jie liptų nuo 
priekinės platformos ir eitų 
toliau į gatvekarį. Tie pasi
žiūri i vienas kitą ir nesiju
dina — iie svetimos tautos 
žmonės ir prašvmo nesu
pranta. Bet atsirado vienas, 
kuris supranta angių kalbą 
ir saviškiams pasako, ko iš 
jų norima. Žodžio netarę 
jie eina tolyt, bet tos akys 
— tos jaunos akys! — jos 
įsmigusios į gatvekario vai
ruotoją... Mat. tokia yra jau 
nystė ir jos valia.

Musų gatvekaris jau mie- 
ruoja vingiuotas Philadel- 
phijos gatves. Kiek pavažia
vus prieina tas anglų kalbą 
suprantantis jurininkas ir 
klausia:

—Madmozele kondukto
re, ar gali pasakyti, kokiu 
budu galėtumėm surast jū
sų miesto istorinę svetainę, 
tą Independence Hali ir jos 
laisvės varpą? Juk tai iis 
savo laiku skambino už jū
sų nepriklausomybę, už de
mokratiją?...

O mes kaip tik važiavom 
ta gatve, nuo kurios ta sve
tainė suvis netoli.

—Taip, — atsako kon
duktorė. — Išlipkit va. ten 
ir eikit po dešine — rasit 
ir svetainę ir varpą...

Francuzas jurininkas, 
matyt, da nori užtrukti, bet 
susigriebęs paklausia:

—Ak, taip. madmozele— 
kiek reikės mokėti? Tai gi, 
kiek ?

—O keli važiuojate?
—Viso labo tik dešimt 

vyru.

— Musų mieste už du fėru 
ima 15 centų, tai kiek da
bar imti? — juokaudama 
konduktore klausia.

Jurinilnko butą apsuk
raus vyruke. jis tuoj atsako:

—Turėtum imti 75 cen
tus.—juk taip, madmozele, 
ar ne?

Buvo juoko, smailių žvil
gsnių ir francuzai jurinin
kai išlipo. Ar jie surado, ar 
da tebejieško Independence 
Mali ir jos Liberty Bell, to 
nežinau ir negaliu pasakyti.

Vienas senyvas žmogus 
kreipiasi į Dėdės Šamo ju
rininką: “Kur taip anksti 
skubiniesi?

—Well, pap, juk šiandien 
Mctinų Diena — skubinuo
si pas savo mam, pietauti. 
O priedais—turiu nupirkti 
iai nors dėžę saldainių — 
taip, ar ne?

Žmonės sužiuro, manda
giai nusišypsojo — geras sū
nūs, kad atsimena savo mo
tiną!

O mano gaivoie tuo tarpu 
kovojo dvi prieštaraujančios 
mintys: geras sūnūs, tiesa, 
bet ne visiems ir musų de- 
mokrati ia yra maloninga. 
Laimingi tie, kurie da ran
dasi Dėdės Šamo žemėje, 
bet kaip tiems, kurie už ju- 
rų-marių savo kraują lie
ja? Kaip šiandien jaučiasi 
keturi mano anūkai, besu
ka lio ją apie tekančios sau
lės krašto sostinę Tokio?

Kaip, kaip?
Kas žino, kad galėtų tai 

pasakyti ?
Tėmy tojas.

PHILADELPHIA, PA.

Komunistai suardė karo bo- 
nu pardavinėjimą

Gegužės 27 d. Lietuvių 
Muzikos salėje buvo suruoš
tas 7-tos karo paskolos bo
nų pardavinėjimas. Progra
ma buvo Įvairi ir įdomi. Ji 
prasidėjo Dainos Choro 
himnais, kurie buvo gerai 
atlikti. Kalbėjo sugryžęs iš 
karo kareiviai ir lakūnai. 
Man geriausiai patiko phi- 
ladelphietis, kuris išbuvo 9 
mėnesius vokiečių karo ne
laisvėj. Jis papasakojo, ką 
jis pergyveno. Advokatas 
pasakė taipgi jaudinančią 
kalbą, ragindamas pirkti ka
ro be nūs.

Bet visa šita graži prog
rama nuėjo niekais ir lx>nų 
parduota nedaug, nes salėn 
įsibriovę komunistai viską 
sugadino. Mat, salės pirmi
ninkas paprašė programos 
vedėją Kavaliauską, kad 
perstatytų tūlą B. E. Kampį 
pasakyti “porą žodžių” Jei 
tas Kampis butų kalbėjęs a- 
pie bonų pirkimą, butų vis
kas tvarkoje. Kur tau ko
munistas kalbės apie Ame
rikos paskolos rėmimą! Ot. 
jeigu čia butų renkami pi
nigai Stalino diktatūrai pa
remti, tai butų kas kita.

B. E. Kampis išsitraukė 
iš kišeniaus pluoštą iškarpų 
iš komunistų laikraščių ir 
davai skaityti komunistiš
kus poterius. Žmonės pradė
jo keltis nuo sėdvniu ir vie
nas ix) kito eiti iš salės. Li
ko tik pora tuzinų komunis
tų.

Aš išsėdėjau iki pat pa
baigos, nes norėjau matyt, 
kuo visa tai pasibaigs. Pro
gramai užbaigti nebuvo nei 
choro, nes dainininkai išė
jo kartu su kitais.

Taip buvo suardytas bo
nų pardavinėjimo vajus.

B. Saugunas.

laikraštis yra geriausia 
dovana, kurios jusu draugas 
negalės užmiršti. Užrašyki
te jam “Keleivį.”

9
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(Tęsinys)
Pro uriadniko nagus

Kaip Lietuviai Kovojo 
Už Savo Spaudą

APIE DIDU} KNYGNEŠĮ JURGI BIELINJ

jau tais laikais iš to so
džiaus buvo keletas išsimo-

. .. .. . . kslinusių vyru. Netoli nuoAntroji Bielinio pakele į. petj.o Vileišio tėvynė. 
VCL so^zlJJJe O Vileišiai visiems'žinomi.

pas Povilą Vaitiekūną. So
džius buv. Skrebotiškio vai., 
vėliau Vaškų vai., 2 kilo
metrai nuo miestelio, beveik 
ant Vaškų Linkuvos pus- 
vieškelio. Sodžius didelis, 
jaunimas visais atžvilgiais 
smarkus, nuo seno pragar
sėjęs savo amžinu alaus gė
rimu ne po vieną, ne po dvi 
dienas, bet po kiauras sa
vaites.

Povilas Vaitiekūnas ra
mus. iš lėto galvojąs žmo
gus, yra apsitrynęs ūkinin
kas. Tai pas ji ir būdavo

Juk Petras Vileišis ir buvo 
kaip tik “Vilniaus Žinių” 
Įsteigėjas.

Galinio Butėno (mano tė
velio) kieme atsilankydavo 
retas svetys Bielinis. Tai 
buvo spaudos draudimo me
tu. Būdavo “mada” visados 
pasižiūrėti, ar kas nuo kal
nelio sodžiaus link neva- 
žiuoj’a. Dar nuo kalnelio va
žiuojantį Bielinį pažindavo. 
Tėvukui džiaugsmas. Tik 
pasipūsto usus, nūsispiuksi 
ir laukia žmogus svečio. 
Motina, drebėdama ne tiek

Bielinio stotis. (į^| namų. kiek kad kelei-
Kartą tame kaime buvo! +,,zUn„

JEI JŪSŲ NAMAS PEREITĄ ŽIEMĄ NUEKENTĖJO—

S

! i

TAĮ VA LENGVAS BUDAS-PATAISYT JĮ!

—Sei, Maike, ar tu nori 
šiandien stoti su manim 
ant kritikų?

—Visų pirma, tėve, aš 
norėčiau pastebėti, kad tau 
reikėtų geriau pasimokyti 
lietuvių kalbos.

—0 ko tu nori nuo mano 
kalbos? Ar aš negerai kal
bu, ar ką?

—Ne, tėve, “ant kritikų” 
negalima “stot.”

—Kodėl negalima?
—Todėl, kad negalima. 

Atsistot, tėve, galima tiktai 
ant lentos, ant bačkos, ant 
pagrindų ir t.t. Tuo tarpu gi 
kritika yra tam tikras me
nas, kurio pagalba mes 
sprendžiant dalykų vertę, 
nurodo m kitų ydas arba ge
rąsias puses. Be to. kritiką 
paprastai atlieka vienas 
žmogus. Bet kuomet .du o- 
ponentai veda tarp savęs 
ginčą, tai jau bus greičiau 
diskusijos ar debatai, bet 
ne kritika.

—Olrait, Maike, jeigu jau 
tu toks kytras, ta aš noriu 
pastatyt tave ant diskucijų.

—Užmiršk, tėve, tą “pa
statyt.” Tiktai bonką ant 
stalo galima pastatyt, bet 
ne žmogų ant diskusijų. Į 
diskusijas tėvas gali mane 
tiktai kviesti.

—Žinai, Maike. pranašų 
yra šventose knygose para
švta. kad kol perkūnas ne
trenks, tai bedievis neper- 
sižegnos. Taip yra ir su ta
vim. Koi aš tau per ausi ne- 
žiebsiu. tai tu prieš vyresni 
nenutilsi. Aš atėjau tave ra- 
rumc pamokyt, prie šventos 
dvasios atversti, o tu tuoi 
šokai man i akis, pradėjai 
mano kalbą kritikuot... Kai 
liuobsiu per maimuzą, tai 
žinosi!...

—Nesijaudink, tėve, nes 
senam tavo amžiui tas pa
vojinga. Jei nori ilgai gy
venti. kalbėk šaltai.

—Kaip aš galiu šaltai 
kalbėti. Maike, kad tu man 
širdį užduodi! Ką tik aš tau 
pasakau, tau vis negerai. 
Aš tau sakiau, kad tos kny
gos išves tave iš kelio. Taip 
ir atsitiko. Jau aš nebega
liu su tavim nei susikalbėti. 
Tu rokuoji, kad aš durnas. 
O man išrodo, kad pas tave 
nėra tolko. Na, tai katras 

turės klausyt: 
višta kiaušinio, ar kiaušinis i 
vištos?

—Gerai. tėve. aš tavęs 
jau nekritikuosiu.

—Na, tai tylėk ir pasa
kyk man, ar tu tiki i cudus,
ar ne? .

—Ne!
—Na, tai, vot, Maike, aš 

imsiu raidavei ir prirodv

siu. kad tu nieko nežinai.
—Ištikiu jų?
—Jes. Maike, zakristijo

nas man skaitė iš gazietų 
kad Maskvoj vienam Stali
no komisarui išaugo vuode- 
ga. kaip monkei. Jis nuėjo 
į špitolę, daktarai padarė 
opereišiną ir tą vuodegą 
nupiovė. Komisaras pasvei
ko ir parėjo namo. Ale už 
dviejų mėnesių apsižiūrėjo, 
kad ir vėl pradeda augti 
stimburys. Na, tai kaip tu, 
Maike, rokuoji. ar čia ne 
aiškus cudas?

—Visai ne.
—Kodėl ne?
—Visų pirma todėl, tėve. 

kad mes da nežinom, ar 
toks atsitikimas ištikrujų y- 
ra buvęs. Gali but. kad tai 
tik laikraštininkų prasima
nytas juokas. Mes nežinom 
nei to komisaro vardo, nei 
kas jam darė tą tariamą o- 
peraciją. Bėt jeigu ir butų 
taip buvę, tai čia da nebū
tų joks stebuklas.

—O kas?
—Tai butų kain tik įro

dymas, kad stebuklų visai 
nėra.

—Kaip tu ta išfigeriavai. 
Maike?

—Ogi štai kaip. Kunigai 
sako. kad Dievas sukūręs 
žmogų stebuklingu budu ir 
davęs jam savo išvaizdą. 
Bet jeigu dabar žmogui iš
augo vuodegą, tai tas tik 
parodo, kad jis nėra Dievo 
sukurtas, o išsivystęs iš bež
džionės. Vadinasi, vuodegą 
nugriauna visus stebuklus.

—O mudu su zakristijo
nu kitaip rokavom.

—Būtent, kaip?
—Mudu išfigeriavom,

kad to bolševiko vuodegą 
kaip tik sustiprina musų 
vieros teisingumą. Ant tos 
intencijos išgėrėm paskuti
ne gyvatinę. Sakom, bedie
viai dabar turės užsidarvt 
savo armonikas ir pripažin
ti Dieve galybę. Valuk to, 
Maike, aš ir atėjau paimti 
tave ant kritikų. ,

—Dabar eik namo. tėve, 
ir pagalvok, ko vertos tavo 
“kritikos.”

taip:
Bielinis prisidėjęs knygų 

visą stalą. Susirinkęs visas 
sodžius, vaito knygas, do
misi, klausinėjasi knygne
šio knygų turinio, kainos. 
Vieni išeina, kiti veržiasi į 
vidų. Kieme, taitum tikras 
susirinkimas: juokiasi, šne
kasi, visai nenujausdami, 
kad uriadnikas čiapat. Mat. 
jojo Vaškų uriadnikas so
džiaus malūno užantspau
duoti. Neradęs nieko namie, 
joja per sodžių, jieškoda

A rvol ir- ioin „ne,’1

vio nenuciuptų, tuojau įsi
prašiusi į vidų valgydinda
vo, kalbindavo. Senutė bu-:
vo atsargi. Ne kiekvieną l 11** ** “ 1 • 1pakeleivingąjį norėdavo pri- j 
imti ir martelei sakydavo 
buti atsargesnei, kad kokios 
nelaimės namams neištiktų.! 
Bet Bielinį ji mylėdavo.' 
Mat, buvo be galo maldin
ga moterėlė, o Bielinis ir 
maldaknygių, kantičkų ve- 
žiodavosi.

Knygvedžio arklys su ve
žimu stovėdavo be galo ne-

mas, o gal ir taip sau pasi- ^tal jr niekam, nei į
dairinėdamas. Jis pamato «alv« neįeinamoje vietoje: 
Vaitiekūno kieme žmones. tarP diendaržio ir klėties
Čia subruzdimas. Uriadni- LarPa5-1 ? nu0. klam0 sia“dM 
kas strimagalviais i vidų. kangioke pakratams. Ten 
Bielinis — duok Dieve ko- ™klec’V. okupacijos metu: 
j'as: dūmė ir išdūmė pro u- d i audžiamąsias kiaules
riadniką i Degėsiu sodžių lamlal UZTnet« peneda-
pas Dailidę, kur Bielinis.. . . . .,

~~t ,«.;=n.nt-x- Bielinis kartais eidavo su
, davo kaip pas gerą savo bi- Kn.' Per so^ar"
čiulį. Dailidė jau mokėjo tai?. tekdavo sodžiui pra- 
svetį suglobti ir gelbėti. Dvi in?stl; ^ad knygų rinktųsi 
dienas subuvęs pas Dailidę. P11*^ dvaro
ir jau viską susiklausinėjęs. j Ponai_ Bielinio atsilankymo 

į gryžo į Vaitiekūną knygų'netur®^aV0;UZU0S*L 
i pasiimti ir ramiau sau to-' Degesįaį, Dovydai, Rud- 
liau traukti. žioniai ir Vainaroniai vis

Ką darė įbėgęs į vidų u- netoliese. Ir kiekviename ių 
riadnikas ir radęs stalą kny- būdavo kiemų, kur Bielinis i 

i gomis nukrautą? Žinoma, sustodavo ir kur jo laukda-: 
tuojau keikdamas puola vo. Reikia spręsti, kad be- 
knygas vynioti ir "pečėty- veik kiekviename didesnia-Į 
ti. ’ PalauK. ir uriadnikui me sodžiuje, tas knygnešys 
bus '‘tragedija.“ Kaimynai žinodavo ir turėdavo kur 

j mato — blogai. \ aitiekunas apsistoti.
alaus turėjo. Atneša. Mote-'
relės vėl su savo geru. kas Bielinio pranašavimai apie 
ką turinti. Kažin kaip dar, Lietuvos nepriklausomybę 

i butu buvę. jei ne Povilo' Vaitiekūno ' sesuo Elena. Rodos. 90 metais praeito-

Jei pereitą žiemą prakiuro jūsų sto
gas. vanduo sugadino lubas nuplovė 
malevą ar sugadino rinas, jus gal'.t 
pataisyt jį tuojau. Mutual Savings 
Bankas gali tuoj paskolinti pinigu 
pataisymui. Jus galit išsimokėt po 
truputį. Užeikit į Savings Banką ir 
pasitark it apie lengvą išmokestį
Atėjus jums į Mutual Banką ga! 
vertėtų ir apie morgičių pasitarti. 
Gal jį galima sutvarkyti prgiau ir 
parankiau.
Be to. dabar laikas pasitarti ir apie 
namą, jo pakeitimą ar padinimą po 
karo. Laikas pagalvot apie tų planų 
finansavimą. Savings Bankų morgi- 
čiais daugiau yra finansuota Massa
chusetts namų. negu kitokiom pa
skolom. Savings Bankai yra senos 
įstaigos ir jų vedėjai patyrę, teisin
gi ir draugiški žmonės. Kodėl neuž
eiti pas juos?

FACTS YOU SHOULD KHOW 
MUTUAL SAVINGSSANKS

Jie operuoja vien depozitorių nau
dai. Visas pelnas po ekspensų pri
klauso depoziteriams.

Vyrai—bukit gudrus!
Klauskit Mutual Savings Bankuose 
kaip įsigyti namą pagal Gt I. Bill 
of Rights.

į-j ..

j" '

simpatiška mergina. Ji pri- 
mani. Tą tuoj užsiundė. II-

jo amžiaus, nes dar buvau 
mažas (rašo Dr. Stasys Žą-A a VLAVT U£.ClUllrtV. • v * 1 “ * 1

riadnikas. vaišinamas ir pri- "a -v<* Padėjau ska.
kalbinėjamas, ėmė leistis, 
vėsti ir, žinoma, nusilesė.

Prie alaus buvo dėta ir 
degtinės. Vyrai to ir laukė. 
Dabar “nusiperėjusį” uriad- 
niką pagriebę apskaldė ir 
išmetė laukan. Tuo tarpu 
Edvardas Vaitiekūnas pa
gavo knygas, nunešė ir pa
kišo po Ručiunių dvaro kau
gėmis. Kitą dieną išsipagi
riojęs uriadnikas vėl atjojo 
knygų jieškoti. Visas supy
kęs. kratė kratė, bet grobio 
rasti negalėjo. Kaip gi gali 
žmones kaltinti, kad nieko 
nerandi kuo kaltinti? Kaip

tyti “dėdės” atvežtą elemen 
torių, ėmė pas mus lankytis 
“dėdė.’’ Tėvukas mums vi
siems įsakė vadinti dėde 
drutoką, tvirtą žmogų, daug 
šnekantį, labai gyvą. Saky
davo, kad tai esąs musų gi
minaitis iš Gegužinės ir jei
gu kas klaustų, kas pas mus 
buvo. tai kad sakytumėm, 
jog dėdė Gegužinietis.

Tas “dėdė” buvo labai 
keistas: pasirodydavo kaip 
jaunas mėnuo ir vėl ding
davo. Tik vasarą, per škap- 
liernos atlaidus (Linkuvoje 
škapliernos atlaidai būdavo 

neberado, taip nieko ir ne- dienas) jis būdavo pas

EO.CCO DOLERIU UŽ 
ŠMEIŽTĄ *

Nevv Yorko aukščiausis 
teismas nubaudė vokiečių 
laikraščio New York Sta- 
atz-Zeitung savininką V. F. 
Ridder 50,000 dolerių. Tie 
pinigai pripažinti Dr. F. W. 
Fersteriui, žinomam vokie- 
-’ių pacifistui ir antinaciui, 
kurį Ridder apšmeižė.

Tokią didelę pabaudą už 
šmeižta teismai retai skiria.

bebuvo.
Tas kartas vainaronie- 

čiams laimingai praėjo. O 
Bielinis, trečią dieną grįžęs 
iš Gegesių ir pasiėmęs kny
gas, keliavo sau toliau rusų 
tamsinamos Lietuvos švies
ti ir jai apaštalauti.

Dovydų sodžiuje

Dovydų sodžiuje (buv. 
Skrebotiškio vals., vėliau 
Joniškiu, arba Joniškėlio) 
Bielinio sustojimo vieta bu
vo galinio (Juozapo) Butė
no kiemas. Sodžius pus var
stis nuo Vaškų Linkuvos 
vieškelio, bet užsukti kam 
labai patogus ir garsus. Mat

mus visą savaitę. Naktį gu
lėdavo sodnely būdoj, o die
ną keliaudavo i Linkuvą. 
Jo arklys visad būdavo ki
tas: tai bėras, tai juodas.

Vieną rudenį tėvukas 
mums užgynė vaikščioti į 
klojimą (į jaują). Vakarais, 
mums nematant, ten vaikš
čiodavo tėvukas ir motina. 
Aš labai domėjausi, kas ten 
jaujoj dedas. Pasislėpęs, 
kad niekas nematytų, atsar
giai prislinkau prie jaujos 
langelio ir — žvilgt! Net 
šaltis supurtė: gi “dėdė” sė
di ant bačkos su akiniais 
ant nosies ir skaito...

(Rus daugiau!

SAVINGS BANKS
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lietuvis išradėjas

New Yorko dienraštis 
“Times” birželio 14 d. lai
doje pranešė apie naują iš
radimą. kurį padarė trys 
Schieffelin kompanijos par
eigūnai — Dr. Ralph Tall- 
man, Alfred Stuart ir lietu
vis Antanas Šukys.

Apie tą išradimą buvo 
pranešta Amerikos Chemi
kų Draugijos mitinge, kuris 
Įvyko Pennsylvania viešbu
ty, gegužės 8 d.

Išradimas yra žinomas 
vardu “benzestrol.”

Išradėjai sako, kad jų 
“benzostrolas” akstiną vai
sos hormonų veiklą. New 
Yorko dienraštis tačiau ne
skelbia smulkmenų.

kai. Suradę sau reikalingą 
išradimą, fabrikantai kreip
sis į komercijos departa
mentą ir jo pagalba galės 
tartis su išradėju.

Migloms naikinti skystis
Anglijos vyriausybė leido

ir vilnonės kaldros. Su pa
galba tam tikrų cheminių 
skysčių ir mašinų, iš stiklo 
yra padaromi siūlai, veik 
nepastebimi žmogaus akiai.

Kaldros yra lengvos ir 
stiprios; jas dabar vartoja 
karo pajėgos, ypač lakūnai.

Po šio karo naujosios ant
klodės bus gaminamos ir ci
vilinių žmonių vartojimui.

Lengvata patentų savo- 
ninkams

Komercijos sekretorius 
Henry Wallace padarė la
bai svarbų nutarimą, kuris 
žada naudos patentų savi
ninkams ir norintiems jų iš
radimais pasinaudoti. Mat. 
vra neturtingų išradėjų. 
Nors jų išradimai ir geri, 
bet mažai kas juos žino. Da 
mažiau yra žinomi patys iš
radėjai.

Komercijos departamen
tas dabar bus tarpininkas 
tarp išradėjo ir fabrikanto, 
kuris norėtų išradimu pasi
naudoti — žinoma, už su
tartą atlyginimą. Išradėjas 
galės suteikti infoi macijų 
komercijos depui ramentui, 
o šis jo įsiatluną nemoka- 
1 .ai pasKčios departamento 
of.ciaham leidiny, kuiį gao- 
ia fabrikantai n vp»«bnin-į

paskelbti, kad ji turėjus 
“naują ir labai svarbų gin
klą.” kuris išgelbėjo tuks
iančius lėktuvų ir lakūnų.

Tas ginklas yra žinomas 
vardu “Fido.” Tos raidės 
reiškia: “Fog Investigation 
Dispersal Operations.”

Tai savo rūšies aliejų mi
šinys. kuris išvalo miglotą 
orą ir lėktuvų lauką padaro 
matomu lakūnams.

Anglija yra dažnų ir di
delių miglų kraštas. Vedant 
karą su Vokietija, anglų la
kūnams buvo didžiausia 
problema nusileisti žemėn, 
nes per miglas nesimato lėk
tuvų kelio ir kitų aerodro
me esančių lėktuvų. Nepa
taikysi nusileist ant kelio, 
arba užkliudysi kitą lėktu
vą — tavęs laukia neišven
giama mirtis.

Anglų chemikai todėl iš
rado tokį skystį, kuris pa
šalina iš lėktuvų lauko mig
las. Tada lakūnai be jokio 
vargo nusileidžia ant že
mės.

Penicilinas lyties ligai 
gydyti

Du armijos gydytojai, ka
pitonai Romanskis ir Mur- 
phy. surado būdą penicilino 
pagalba gydyti gonorėją. 
Penicilinas maišomas su 
tam tikros rūšies aliejum ir 
duodamas ligoniui.

Gydytojai Romanskis ir 
Murphy darę bandymus su 
šešiais kareiviais, kurie sir
go gonorėja. Visi pasveikę.

TIK 800 BELAISVIŲ...

Antklodės iš stiklo

Nors karas ir daug žalos 
•pridarė, bet davė ir gero. 
Jau turima daug tokių išra
dimų, apie kuriuos pirmiau 
ii nesvajota.

Vienas tokių išradin ų y 
.a iš stiklo gamintos ant
klodės. taip pat austos kaip

Admirolo Nimitz štabas 
pereitą savaitę davė labai 
charakteringą pranešimą. 
Jis sako, kad Okinava sa
loje japonai neteko daugiau 
kaip 112,000 kareivių. Jie 
buvo užmušti. Į nelaisvę pa
teko tik 800 japonų.

Sakoma, kad japonai gy
vi nepasiduoda į nelaisvę, 
bet ir amerikonai nenori ri
zikuoti savo gyvybę. Japo
nų drutvietės nėra šturmuo
jamos; amerikonai jas iš
griauna ir užima, kada ne
lieka gyvo nei vieno japo
no.

Okinavva saloje ameriko
nai rado du nusižudžiusius 
japonų generolus — Mitsu- 
ra Usima ir Isama čo. Ma
tydami, kad nebegales* atsi
laikyti. jiedu periate sau 
hara-k’

>
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Maskva dabar kimba Lenkų tremtinės vy- 
prie Turkijos riausybės protestas

Nori privilegijų D&rdane- “Nacionalės vienybės’* reži- 
liuose, neri Turkijos žemių į mas-esanti šlykšti apgavystė

Iš Londono pranešama, 
kad Maskva rodo “naują 
draugingumą” Turkijai — 
reikalauja sau privilegijų 
Dardaneliuose ir nori gaut 
Karšo ir Adahano sritis, ku
rios priklauso Turkijai.

Nesenai Maskva atšaukė 
savo “draugingumo” paktą 
su Turkija. Buvo pasakyta, 
kad tas paktas “neatatinka 
laiko dvasiai.” Dabar pra
dėta naujos deiybos, apie 
kurias Turkija informuoja 
alijantus.

Nors ir painformuoti, bet 
Londonas ir VVashingtonas 
tyli, o tuo tarpu buvusioj 
Turkijos sostinėj Istambule 
(Konstantinopolyje) eina 
klaikus gandai. Maskva rei
kalaujanti. kad butų pada
lyta “griežta revizija” Dar- 
daneiių administracijoj. Tos 
revizijos Maskva reikalau
janti tam. kad Įsigyti privi
legijuotą poziciją Bosforo ir 
Dardanelių kanaluose.

Be to, Maskva reikalau
janti. kad Turkija atsižadė
tų Karšo ir Adahano sričių, 
kurias pati Rusija pripaži
no Turkijai 1921 metų su
tartimi.

Karšė ir Adahane rusų 
nėra. Ten gyvena armėnai 
ir kitų tautybių žmonės.

Lenkijos tremtinė vyriau
sybė Londone išsiuntinėjo 
visoms Jungtinių Tautų vy
riausybėms protestą. Savo 
notoje lenkų vyriausybė pa
smerkia vadinamąjį “nacio
nalės vienybės” režimą Var
šuvoje, kaip “pseudo vyriau
sybę,” kuri neturi teisės kal
bėti lenkų tautos vardu.

Be to. lenkų vyriausybė 
stato alijantams klausimą • i 
ar jie neklysta, pataikauda
mi Maskvai? Savo notoje ji 
sako. kad Lenkija šiandien' 
vra okupuota “svetimos ar
mijos ir valdoma svetimos 
policijos.” Kitaip sakant, 
“nacionalės vienybės” reži
mas yra šlykšti apgavystė. 
Jei tas režimas bus palik
tas prie valstybės vairo, 
Lenkija bus nelaisva ir ne
turės nepriklausomybės. Ji 
bus Maskvos Įnagis tolimes
nei raudonojo imperializmo 
ekspansijai.

Londonas ir VVashingto
nas nori, kad Lenkijoj bu
tų laisvi rinkimai. Bet jei 
Varšuvoje pasiliks Osubkos- 
Moravskio klika, rinkimai 
Lenkijoj bus tokie pat. kaip 
ir Lietuvoje, kurią pardavė 
Paleckio klika.

KELEIVIS, SO. BOSTON

NAUJAS MOTORAS NEBIJO VANDENS

Karo metu buvo išrasta tokia medžiaga, kuri ap
saugoja elektriškus laidus nuo vandens. Ji labai pa
lengvino Vokietijos invaziją, nes trokai ir tankai, nu
leisti nuo laivų į vandenį, galėjo išvažiuoti Į krantą. 
Šitoj nuotraukoj matosi automobiliaus motinas lieja
mas vandeniu. Ir jis neužgęsta.

kiame. Ar tokie kaimynai i 
negalėtų vienas antram pa-Į 
dėti? Vienas gali skolinti,| 
kitas gali atsiteisti kitokio-) 
mis vertybėmis.

Arba, turtingesnis kaimy
nas išsirašo kelis laikraš
čius, o vargingesnis jo kai
mynas neįstengia, nors la-

GEROS KNYGOS
NUPIGINTOS VASAROS LAIKUI

Gyvulių Erodas — D-ro 
Zell’o moKslinės studijos a- 
pie gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimtį. Pavyz

džiui, kodėl šunelis loja ant 
bai norėtų išsirašyti, skaity-: mėnulio? Ką reiškia arklių 
i ir šviestis. Juk pirmasis.(bailumas? Kodėl gyvuliai 
;>e nuostolių sau. gali pasko- į su gera uosle paprastai tu-
linti ir net sušelpti, 
anas išsirašytų.

kad ir ri silpnas akis ir greitai ap-1 
janka? Ar lapė ištikrujų y- 
ra tokia gudri, kaip žmo
nės apie ją mano? Kodėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo

žodžiu, matykim artimo 
gyvenimą su jo gerosiomis
ir blogosiomis pusėmis pa-,savo -ieša 0 ki£i bėĮ?a, 
siryzę visuomet jam padėti. daug ’kitokiu daiykų6 Kny.
Atgaivinkime musų sentė
vių gražiąsias talkos tradi
cijas. Tuomet lietuviai su- dabar 
darys vieną neįveikiamą 
tvirtovę iš meilės lietuvio

ga didelio formato, 212 
puslapių. Kaina buvo $1.25. 

tik 65c

vos vai:dais. Atvirutės tin
ka bile sveikinimams arba 
korespondencijoms, o ypač 
šiais melais, kuomet už Lie
tuvos nepriklausomybę A- 
merikos lietuviai veda to
kią įtemptą kovą.

Koropletas buvo 50c., da
bar 35c.

Žemaitės Raštai Karo 
Metu. Knyga didelio forma
to, ant (iaiiios popieros, i- 
iiustruota, piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c., dabar 25c.

Prašom pasinaudoti pro
ga ir įsigyti gerų knygų nu- 
pigintom kainom.

Bibli a Satyroje—Tai yra 
lietuviui. Kai nebus griovio) ,.n-vSa- ^i r Biblijos pasako- 
tarp pertekusių ir skurdžių,-dmai \ ra atvaizduoti juo- 
tarp persisotinusių ir išalku-1, r"!:? paveikslais. Kaina 
sių, tarp dykinėjančiu ir pa-!oivo *L00. oabar tik 50c. 
vargusių, tarp apšviestųjų Kokius Dievus žinoni# 
ir mažiau pamokytų, tada Garbino Senovėje?—Parašė 

iksas. Tai labai idomus iri

ti
Užsakymus prašom siųs- 
šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Be Vlenybės Męs Bejėgiai
Gamtoje yra daug turtų. | darbo, vargiai butų galėju- 

tačiau žmogui kovojant dėl si atsistoti tokia civilizaci-
būvio, dėl geres

nio rytojaus, tenka daug 
padirbėti. Daug prakaito 
sugėrė ta žemė, kurios ka
ralium yra žmogus. Kad sa
vo karalių žemė išmaitintų, 
negana sumanumo, bet rei
kia ir jėgos. O jėgos žmo
guje nėra perdaug. Žmogus

geresnio ’a, kokią šiandien turime. 
Tik vienas būva Kopemi- 

as. pirmas supratęs, kad
žemė sukasi aplink saulę; 
vienas Kolumbas, atradęs 
Ameriką: vienas Stanley, 
pirmas perėjęs Afriką: vie
nas Nansenas. leidęsis į 
šiaurės ledvnus ir t.t. Bet
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OPA daro stebuklus
minkštesnis už akmenį, sil-! tūkstančiai kartų daugiau 
pnesnis už šimtametį ąžuo-'buvo tokių, kurie, diena po 
lą. lėtesnis už vėją, silpnas! dienos dirbdami, rodos pa-

Londono pranešimai sa
ko. kad Rusijos-Turkijos 
ginčą gal teksią spręsti bu
simai “trijų didžiųjų” kon- o dabar ir kiaušinius baigia 
ferencijai. kuri įvyks Ber-1 išvyti, 
iyrie. į Kodėl ji taip elgiasi?—

Jei Berlyno konferencija) paklausite.

Raidės OPA reiškia kai
nų tvarkymo įstaiga, kuri 

mėsąišbaidė įs krautuvių, į ne visus 
kopti ir

uz
prieš audrą, lietų ir sausrą: 
pavojingi jam laukinių žvė
rių dantys, ragai i» nagai;

kalnus jis gali už- 
į jui-ų gelmes nu

sileisti. Pavojinga jam ug
nis, pavojingas vanduo, 
nepasiekiamos aukštybės

bus gerai visai tautai ir vi
siems jos vaikams.

“N.

HITLERIS GALI 
MASKVOJ

L.’

BUT

Penki Valdžios 
Pageidavimai

Šią savaitę valdžia skel
bia tokių pageidavimų iš 
savo piliečių:

pamokinantis leidinys. Die 
vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini
mo iki krikščionybės laikų. 
Knvga turi 272 puslapius. 
Arti 100 puslapiu pašvęsta

Milwaukee vokiečiu lei-!'I‘en tik “?tuvi«
džiamas laikraštis kaS -
che Zeitung- netiki kadI die^
Hitleris buvo užmuštas ar f
nusižudė. Jis
Hitleris galėjo uut Priešingai, ji parodo, kad
bentas Mask\on n da al i c}įevus patys žmonės kuria 
mokina savo partnen, Kru- ir paty/ juįs naikina. R

30
die-

1. Aiškiai adresuokit ka
reiviams siunčiamus laiškus 
ir siuntinius, nes dėl netiks
lių adresų 15 nuošimčių to-

VoH!vaičil? ir šventųjų. Bet kny- kios siuntos niekad nepasie- speja, kad ne religin;0 pobudžio. ” ’ ‘ ‘

vmaji Juozą”, kaip reikia 
likviduoti savo politinius 
priešus.

bus tokia nuolaidi bolševi- 
karr.fc, kaip Chamberlainas 
buvo nuolaidus Hitleriui 
Miunchene, tai Stalinas 
gaus naują kąsnį. Bet rei
kia abejoti, kad jis Rusijos 
diktatorių patenkintų. Juo 
daugiau jis gaus. tuo dau
giau norės!

Amerika turi 8 mil. 
daugiau raguočių

Bet kodėl žmonės negali 
gaut mėsos?

Bostono dienraštis “Tra- 
veler” praneša, kad šįmet 
Jungtinės Valstijos turi 8 
milionus daugiau raguočių, 
negu turėjo kada nors se
niau. Daugiausia raguočių 
esa iralima užtikti vakarų 
valstijose.

Bet tie ragočiai nepasie
kia hgalės rinkos. Jie arba 
paliekami ganyklose, arba 
parduodami juodosios rin
kos snekuliantams. Esą to
kių sričių, iš kur devyni de
šimtadaliai raguočių paten
ka į juodąją rinką. Mat. 
iucdoji rinka daugiau moka 
už gyvulius ir farmeriai 
greičiau parduoda speku
liantams. Gyvuliai nėra su
registruoti ir faimeriui nė
ra tu varžtų, kokie galioja 
miestuose.

Vpr tokiu rvvuliu augin
tom. kurie nelinkę turėt rei
kalo su juodaia rinka: bet 
jie neparduoda ir legalei 
rinkai. Jie yra turtingi ir. 
jei negauna daugiau kaip 
rust t’ ta kaina, savo raguo
čius laiko ganyklose, ir ga
na.

Išrodo, kad Amerika sta
čia palva yra stumiama in- 
fliaei’cn. O kada ateis in
fliacija. turėsim naują kra
chą, gal da didesnį, negu 
buvo Hooverio laika s.

Ji sako, kad tai e:» rei neišmatuojamos galybė
kalinga infliacijai sulaiky
ti. Jeigu ne OPA “pointai” 
ir kitokie burtai, tai prekių 
kainos butų jau iškilusios 
iki padangės, o dolerio ver
tė nukritusi kaip nuo tilto.

Taigi OPA dirba labai 
naudingą darbą, neduoda
ma mums mėsos, sviesto ir 
cukraus.

Ir ji praneša, kad už tą 
darbą ji labai mažai mums 
skaitanti — tik po $1.33 

jnuo asmens per visus me
tus. Girdi: “Iš to 81.33 rei
kia išlaikyti visą įstaigą ir 
tvarkyti visą darbą, paden
gti visas išlaidas Washing-

žodžiu. net tie dalykai, ku
riais žmogus naudojasi, ku
riuos jis privertė sau tar
nauti, sudaro žmogui daug 
nepatogumų ir pavojų. Jei 
žmogus gamtą apvaldė ir 
daugeliu atvejų padarė ją 
sau naudinga, tai ne vien 
savo sumanumo, bet ir fizi
nės jėgos dėka. Žmogaus 
jėga. kaip žinoma, pasireiš
kia ne viename asmenyje, 
bet kolektyve arba žmonių 
susibūrime bei talkoje, šią 
talkos reikšmę žmogus su
prato ir nesiryžta didesnių 
darbų pats vienas imtis. Iš 
čia kvla ir ivairus- susiburi-

prastus darbus 
žiausius miestus, nutiesė ge 
ležinkelius, padarė didžiau-! 
sius tiltus, iškasė milžiniš
kus tunelius; besirausdami 
kasyklose, pristatė žmonijai 
reikalingų dalyku, kaip tat 
.akmens anglių, žibalo, ge
ležies. aukso ir t.t. Ukinin-j 
kai ir laukų darbininkai, | 
purendami žemė ir statyda-! 
mi pėdą prie pėdo. maiti
na miestų gyventojus ir už-j 
dirba brangti pragyvenimą.

Taigi, kaip matome, di
dieji žygiai, kad ir gražiai 
žiba, tačiau retai pasitaiko 
□ kasdieniniai — daugiau 
gyvenimiški. Darytini todėl 
atradimai kasdieniški, bet 
dažni, žmoniški, persunkti 
artimo meilės jausmu.

Rašytojas Foresteris duo
da tokį pavyzdį:

pastate gi-a-, knYGU IR ŽOLIŲ 
SANDELIS

tone ir 5.569 vietinių sky- , mai, žmonių organizacijos, 
rių.”

Tiek daug skyrių, tiek 
daug tarnautojų ir viršinin
kų. reikia tiek daug “poin
tų” atspausdinti, ir visa tai 
kainuoja per metus tiktai 
$1.33!

Tai beveik tokie pat ste
buklai, kaip Liurdoi.

Bet ar ištikrujų OPA už
laikymas mums kainuoja 
tik $1.33 per metus? Ne!
Kai OPA magikai linksniuc 
ia tą $1.33. tai jie dumia 
žmonėms akis. Jie sako. 
kad tiek jų darbas kainuo
ja vienam gyventojui. O 
kadangi Jungtinėse Valsti
jose yra 130.000,000 gyven
tojų. tai skaitant nuo kiek
vieno $1.33 bus lvgiai 172 
milionai ir 900 tūkstančių, 
dolerių.

Vadinasi. OPA ponai su
valgo per metus $172.900.- 
000! Tad ar reikia stebėtis, 
kad paprastiems piliečiams 
nelieka mėsos?

.'r jūsų supus tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
ji. gi eičiau sugryžtų ? Tai 
i e,nkite musų šalies karo [kur 
pastangas. _ [laivelių.

Uraganas vėl užkliudė 
Bostoną

Pereita savaitę pro Bosto
ną praūžė smarkus uraga
nas. kuris ėio iš Floridos. 
Pats jo centras Bostono ne
kliudė. pasuko į jura. Vis 
dėl to miestui ir a»*vlinktmr 
pridaryta nemažai žalos, y- 
pač iachlininku kliubams, 

buvo sunaikinta daug

Musų tėvai gyveno tame 
Europos plote, kur kadaise 
buvo neįžengiamos girios, 
neperbrendami pelkynai 
gilios ir sraunios upės, arba 
akmenimis nusėti kloniai ir 
kalvos. Reikėjo surasti mai
sto. pasigaminti apdarą. Be 
modernių pabūklų teko me
džioti laukinius žvėrius ir 
gaudyti žuvis. Norint pasi 
gaminti dirbamos žemės 
sklypą, reikėjo iškirsti, iš
rauti kelmus arba nusausin
ti pelkes, pašalinti akme
nis. Tai nėra vieno žmogaus 
darbai. Tik organizuota jė 

;ga. ranka i ranką lietuvis 
galėjo įsitvirtinti dabar erv 
venamose vietose. Medžiok 
lė, žvejyba, žemės darbai 
•mvi) atliekami talkos budu 
Talkon eidavo giminės ir 
kaimynai.

Net vėlesniais laikais, ka
da buvo pradėjęs įsikūrimo 
periodas, talka kaimyno 
kaimynui neišnyko. Išliku
sios rugiapiutės, ši napiu- 
tės. linarutės ir mynės, net 
žlugto bei skalbimo lainos 
aiškiai kalba, kad ti' dar
bai buvo talkos darbai. Ne
tenka kalbėti apie gynimą
si nuo priešų bei gausius 
karus, kurie nėra atskiri 
žmonių reikalas. Tai?i tal
ka lietuviu tautoj tapo gra
ži tradicija.

Be vieningo, organizuoto

Buvo kitą kartą maža 
mergaitė, kuri mėgdavo 
trustis po namus atradėjo. 
Bet kartą, išvykus tėvams, 
jinai nuėjo i aukštą pa
stogę, kur buvo tarnaitės 
kambarėlis, ir išsigando pa
mačius. koks jis tamsus ir 
nuobodus. Ant sienų nebu
vo nei vieno paveikslėlio. 
Greit nubėgo i savo kam
barį ir. paėmus du gražius 
paveikslėlius, pakabino tar
naitės kambaryje.

Tai vaikiškas, bet kartu 
kilnus ir pilnas žmonišku
mo darbas. O kad visi žmo
nės tokie butų — pasaulis 
kitaip atrodytų!

Lietuviai dažnai gyvena 
kaimynystėje. Vienas tur
tingesnis. kitas mažiau tur
tingas; vienas sumanesnis 
tokiame dalvke. kitas kito-

PAJIEŠKOJIMAI
KEIK ALINU \

Turi žinoti vis., 
farmo;. turi bui i 
budo. ne tinginė, 
-vnia. Aš <*mu n.i 
Gerui moteriškai . 
pranešiu laišku.

J
K. r.

ŠEIMININKĖ
namų darbą ant
veika ir linksmo 
Alinti t'arką ir 
.< ir turiu sunu. 

g a vieta. Daugiau 
(210

A. M'IšKUN,
Fort l’ain, N. Y.

Pajieškau Juozo Maitos. Girdėjau, 
I nd gyvena :in.- Montreale. Kana- 
• ioi. Jis '-ta kilę- Vilkaviškio aos- 
kri i” 'lierčm ka o. Meldz u jį pa 

as apie ij žino 
i tariu širdingą

•: at.-iii'-pti arb 
”’an pr-’nostį. n 
ariu. Me1 J-/iu a 
pažvsf »mu. ’l 
rakinėjau, bet 
rfu. JUOZAS 

S Hel-’."

j.ti ir kr.ų mano 
kn ais pirm au susi- 

Ifat i jų adresą n*lu- 
<29>I INSKAf . 

Chieagv, Iii.

Aukso Al t orinius. maldų knygelė. 
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido 
viršeliais ...................................... $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ................................................... 65č.

Pekla, kur ji yra ir kam reikalin
ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.

Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba 
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00

Nebijok Mirti, knyga su paveiks
lais ................................................... 60c.

Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų 
knyga ............................................ $1.50

Duktė Marių, graži apysaka 25c.
Lengvas būdas išmokti anglų kal

bos be kito pagalbos ............... 35c.
Neužmokamas Žiedas, graži apy

saka ................................................. 25c.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa

kymai .. ...................... '................ 25c.
Sveikata Ligoniams, knygutė ap

rašo apie 350 vaistažolių .... 25c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas 

................................ 35c.
Kaip Duktė gyveno pustynej 25c. 
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta .......................................... $1.35
Stebuklingas Zerkolas. graži apy

saka ................................................. 25c.
Grigorius. gražus skaitymai 30c. J 
Vžkeiktoo 3 karalaitės .... 25c. 
Keliauninkai į Palestiną ■ ■ ■ ■ 20c.
Davatką Gadzinkos ............... 20c.
Dvarinė Pana. graži apysaka 25c. 
Ragana, tikras atsitikimas .. 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

žvaigždes ..................................... 10c.
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikyto ja, apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel
nai ant Gedimino kalno Birštone, su
meilužės paveikslu .................... 25c.

Palemonas, laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės .......... 25c.
Sapnas .Marijos ant Alvvų Kalno

......................................... 20c.
Kūrykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų. geresnių 

sūrių padarymas, su paveikslais 25c. 
Istorija seno ir naujo testamentų,

su paveikslais................................. 35c. į
Raistas, aprašymas apie Chicagos

lietuvius ......................................... $1.25
Nedoras Žydas, jaunų merginų

kupčius............................................. 50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c. 
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm. 

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
10c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ
Nervu suirimas ir nemiga .. B5c.
Nuo cukrinės ligos ................... 80c.
Viduriu valytojas ........................ 60c.
Nuo veneriškų ligų ............... $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius 

......................................... 6<k-.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų 

asthmos .................................... 60c.
Nuo vandenligės ........................ 60c.
Nuo užsisenejusio kataro bei hay 

fever ............................................. n5c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c.
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos, stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis .............. 35c.
Plaukų augintojas saugoja juos 

nuo pražilimo ........................ 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 86c.
Nuo surūgusio pilvo (heart burnl

......................................... 85c.
Tyra mostis. nuo bile kokio nie

žulio, Rožės, Pailių. Poison Ivy. gy
do visokius skaudulius. «į degimus
ir t.t. ........................................ $2.2.5
Pailių arbata arba mostis .... X5c.

M. 21’KAITIS, (41 i
335 Dean at, Jipencerpcrt, *<". V.

patys juos 
gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios pa
veikslu. Kaina buvo $1.00, 
dabar tik 50c.

Sveikata — Didelė, gra
žiai apdaryta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
parašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50; musų nupi
ginta kaina—$1.50.

Sielos Balsai—Jono Smel- 
storiaus dainos ir eilės. Kny- 
fia gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Lietuvos Vaizdai, tai yra) 
atvirutės su gražiais Lietu-

kia kareivių.
2. Padėkit taisyti suga

dintus karo laivus Vakarų 
Pakrašty. Reikalas kritiš
kas. Kreipkitės į vietinį U. 
S. Employment Service ofi
są.

3. Rinkit cinuotas skardi
nes. Musų cinos šaltiniai te
bėra da japonų rankose.

4. Sutaisyk it savo pečius
bei krosnis, nes ateinančią 
žiemą kuro bus daug ma
žiau. Aptaisykit langus ir 
duris, kad šilima neitų lau-r 
kan. -

5. Jei prastas oras suga
dino Vietory daržus, tuojau 
atsodinkit juos iš naujo

(0WI),

(r

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar- 
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

‘KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Karas Europoje
karą tr kitus pasaulMJat aorlta iinoti apia 

fvykhM, tai skaitykite “Naujienas".

"Naujienos" yra pirmas tr dlditanstas 
dienraitis Amerikoje.
Uislraftykite "Naujienas" llandlaa. Maujleaą 

■ata matams Amerikoje dilinant Ch4»
|). 96.00. Chicagoje kr

IConey Orderj ar 4akj siųskitės

“NAUJIENOS"
17W South Halsted

chicago, Illinois

t <
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Moterims PasiskaitytA ’ -BL >« cgv»ni TCTisvnii SKYSIU TVAIKO
M. MCHELSONIENt.

Šeimos Krizis
Ražo J. Baldauskas

(Tęsinys)

Todėl suprantami ameri
kiečio sociologo prof. E. R. 
Groves žodžiai: “Jokio ki
to socialinio instituto karas 
taip nepalietė, kaip šeimą, 
niekur karo žaizdos nėra 
tokios skaudžios ir ryškios, 
kaip šeimoje”.

Ir visų labiausiai karas

amerikoniškojo dievo atsto
vui doleriui, ir tuo budu, ei
nant savo tėvo ir vyro pė
domis. varyti bizni ir dirbti 
dolerius. Daryti pinigus, 
leisti jucs apyvarton tapo 
vienintelis dienos šūkis tė
vo, vyro ir žmonos. Laikas 
— pinigai, laikas dirba pi
nigus, laikas ir pinigai buvo

palietė stambiosios pramc-įtie skatinamieji varikliai, 
nės kraštų šeimą. Apie Vo-! vertę amerikieti taupyti ir 
kietijos šeimą rašė dar 191 (i į leisti pelningon apyvarton 
metais Aibei! Friedental.Į ne tik pinigus, bet ir laiką, 
kad vokiečiu moteris: “vis u todėl moteris motina lieka
savo širdžia tenori tik pa
daryti laimingu savo vyrą i

atitraukiama nuo vaikų, na
mų, arba stengdavos vaikų.

išauklėti vaikus gerais, nai - tujų laiko gaišintųjų, turėti 
dingais žmonėmis. Savo iš- kuo mažiausiai, kol, galiau- 
tikimybe vokiečių moteris šiai, vaikų gimdymas šeimo- 
eina pirmoje vietoje.” je priėjo nuli.

Bet Karolis Storck 191 J,. Vyras ir tėvas būdamas 
m., jausdamas vokiečiu šei- aufV paskendęs šika
mos krachą, jau rašė:'“A. : uose’ biznyje, nebeturi lai- 
atlaikys vokiečių šeima br.- °’ visuomet skuba, na- 
simas negeroves?” O po ka-lmams 11 seimai beskirda- 
ro 1921 metais vokietė mc- mas vos ke^ls pusvalandžius 
teris Grete Meisel-Hess gas- Per Par^ V>'ro Pėdomis ei-{ 
tavo: “Priešas jau prie du- na P žmona: □ ir jaunos 
rų ir tasis priešas — lytinė merginos, norėdamos uztik- 
revoliucija ” nntl savo medžiagini sava-

Populiarus romanistas Jc- rankiškumą, vejasi, skuba

KECPVR 5O.JR35TON

NAMIE PASIŪTOS fHUPANOS

Vasarai puošnių drapanų nereikia ir jų galima pasiūti namie. Čia yra pa
rodyti trys tokie pavyzdžiai.

NAUJŲ LEIDIMŲ PASISKAIČIUS
Mums prisiųsti du nauji Į Jei pasišventę jaunystė, 

leidiniai: “šv. P. Marijosl Kas pasauly gal išdrįsti

kubas Wassermann savo ro
mane rašė: “Prakeikimas 
krito ant šeimos. Aš tikiu, 
kad esamosios formos šei
mos nebeatitinka gyvenimo 
reikalavimus ir kad tujų

neatsilieka nuo vynj. Jos 
— darbininkės, valdžios ir 
privatinių Įstaigų tarnauto
jos. specialistės, verslinin
kės, amatininke?.

Laisvąjį nuo darbo laiką
formų atgaivinti nebepa- moterys, kaip ir vyrai, dir 
vyks... Tebūnie visa, kas tik ba visuomeniniam, politi- 
gali atsitikti, bet tenelieka niam’ profesiniam g>vem
to, ką mes vadiname šeima me- kovodamos drauge su 
ir moteryste. Nesibijokim ?* rai.s c e sa?? ekonomines 
dorovės sutrikimo ar visuo- būkles pagerinimo. Jos eina 
tinio pasileidimo, ištvirki- U .susirinkimus, posėdžius, 
mo, nes nieko nebegali būti .kavines. sporto
blogesnio už tai, kas dabar khubus. kiną. teatrą lygiai 
slegia musu širdis ir temdo ?? yyraisj Šeima, kaip namų 
musu protą.” židinys, dingo, net ir valgyt

Šiokiam pavojui gresiant ”e^e®us^n^a namie, vis 
imta jieškoti tosios negero- dažniau valgydami restau- 
vės priežasčių, nes. girdi. >ranu®5®? khubuose. kavine- 
negerovę galima bus paša- s?? kad ten bevalgydami 
linti tik josios šaknis pakir- aĮbktų su savo pnetehais 

visokius bizmenskus reika- 
Prasidėjo šeimos krizioHus- nes laikas pinigai, 

priežasčių medžioklė, jieš- Norint pakirsti šeimos 
kojimas tojo ar tujų kalti-: krizio šaknis, pamaldžiųjų

Apsireiškimai Liurde” ir 
“Vai. Lėkite, Dainos.” Pir
mąjį išleido “Darbininkas,’’ 
antrąjį — kun. P. M. Juras.

Apie Liurdo stebuklus 
mes čia nieko nesakysim, 
nes tai tikybos dalykas, o 
musų pažiūra šituo klausi
mu skaitytojams žinoma. 
Apie antrąjį leidinėlį tačiau 
verta pakalbėt, nes jame y- 
ra daug liaudies dainų ir vė
lesniųjų poetų kūrybos.

Jos mėgint jėgų ?

Kovose jai laimė duota.
Drąsiai eis apvainikuota 

Lauru vainiku!

Iš viso dainų rinkinėly 
telpa apie 200 dainų. Gaila 
tik, kad ne visų dainų au
toriai pažymėti. Tiesa, liau
dies dainų autoriai papras
tai nežinomi, bet vėlesnių 
kurinių autoriai turėtų būt 
pažymėti. Štai, Jono SteDO-

ninku, dėl kurių šeima pra
rado savo tariamai sveikus 
pagrindus. Vieni pirštu pri
kišamai nurodė i Amerika,

piliečių manymu, reikia mo
terį pririšti prie namų, vai
kų ir virtuvės. Tos rūšies 
“kaltintojų” buvo ir Lietu-

tardamiesi čia suradę tikra-i vcj. štai 1928 m. “Sekma- 
jį kalbamos negerovės kasdienio” penktajam numery 
tininką. Šeimos krizis Euro- buvo išspausdinta ankieta
poje esąs ..Europos šeimoj 
suamerikonėjimo rezulta
tas, o amerikoniškosios šei-

“Kur šeimos krizio priežas
tys?” Kitam numery to laik
raščio atsiliepdamas kažko-

mos Riizė esanti pasekmė kis mokytojas J. K-as rašo, 
amerikoniškojo gyvenimo kad pagrindinė šeimos kri- 
sąlygų. j zio priežastis esanti moters

Karolis Storck ir kiti tvir-į emancipacija (išsivadavi- 
tino. kad Amerikos gyveni- mas), jos susilyginimas su 
mas, versdamas visus besi- vyrais, jos savarankišku- 
vaikant aukse, jieškotis mas. “Noras būti savaimin- 
verslo. darbo, amato. įtrau-iga visur: namie, gatvėj, vi- 
kė moterį tan aršujin biz- suomenėj tą motelį visai žu- 
nieriškų spekuliacijų suku- do.”
rin, versdamas nusilenkti (Bus daugiau)

MEDALIS ŽMOGUI MIRUS

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. t,

Štai čia knygų sųraias:

AK BUVO VISUOTINAS 
TVANAS? .

Bažnyčia sako, kad baro, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip ii Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga
(irusiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ 

į Labai įdomus senovės filosofų da- 
i eidimai apie žemės išvaizdą. Pagal

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO. 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE,

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 60c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
•ki ąiol da nebuvo, čia 'Aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaidai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga standi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų i.-u»i ij;». >. cd

ii A LEKI ALIS T1SRAS 
STORUOS SI PU A U.
ši knygele aiškina pro'ietaria’o fi- 

'zofijos mokslą. Jei nori žinoti, tas 
imdo pasaulyje įvairiausius nuori- 

<!□». ♦*» oerskaityk
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neaptai-
nuojama. Kaina .......................... 26c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
sudėk viską i kurktas UO°«IS ' •au^e'i autorių parašė Iksas. Antra | Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

... * * - j i " tnygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- , ' ‘Gerai išmaišyk ir duok pa
stovėti 30 minučių ant galo 
pečiaus, bet neduok užvir
ti. Supilk lemonc sunka, iš- j X,“ILI®T.AI 

j maišyk, ir pudingas bus ga- Į kalas perstato nužudymą 
tavas. Valgomas karštas su sandr° n. L***’ puikus 
pienu ar smetonėle.

slas arba Kaip Atsirado Kalbos.’ 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi............................................... 10c.

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeiktas kapitalizmas. Kaina 25c.

Mums patinka MairOnies a-
Paimkim, pavyz- . pai ašyti da nesenai, tačiau 

.Nemunas: (jajna įdėta be autoriaus 
vardo.

legorija. 
džiui, jo “Kur 
Banguoja”:

r.aičio “Mudu du Broliukai”

Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, laukų.
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo 
Raudomis mane, 
f krutinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girios ūžė ten. minėjo 
Tuos didžius laikus.
Bet lietuvis netikėjo.
Kad pavergtas bus...

Pas jį saulė teka. girios 
ūžia. upės banguoja, ir vi
sas tas gamtos grožis verkia 
kartu su skriaudžiamu lie
tuviu.

Štai jo daina apie Duby
są:

Už Raseinių, ant Dubysos 
Teka saulė, teka; 
Geltonplaukės puikios visos 
Šneka ten. oi šneka.

jf

Po rasas kasas šukuoja.
Saulė jas džiovina;
Kai užgieda, uždainuoja.
Širdį taip graudina...

Akys blaivios, gelsvos kasos, 
Širdys, oi, nešaltos'
Aukštas ūgis, kojos basos.
Nuo rasų taip baltos.

Bet kodėl gi žalią rūtą 
Laistydamos liūsta?
Ko. dainuojant jom Birutą. 
Ašaros nedžčusta?...

Visai kitokios dvasios y- 
ra Putino “Jaunystės Dai
na.”

• Ji nesiskundžia, bet skelbia 
kovą:

i APIE VALGIUS.
Vyšnių pajus

2 puodukai vyšnių be kauliu
kų.

1 puodukas cukraus.
4 šaukštai smulkios tapijokos
1 šaukštas sviesto arba mar

garino.
Apibarstyk uogas cuk

rum ir duok pastovėt 20 mi
nučių. Pajaus blėtą išklok 
su tešla, pabarstyk ant teš
los porą šaukštų tapijokos 
ir supilk vyšnias. Ant vir
šaus suberk likusią tapijo
ką ir apkaišyk gabaliukais 
sviesto ar margarino. Už
denk pajų tešla ir įdėk į 
karštą pečių. Po 15 minu
čių karštį sumažink ir ke- 
jink dar 20 .minučių.

Kepta silkė

Silkę reikia pamirkyt per 
naktį. Prieš kepimą reikia 
nušluostyt; pavoliok mil
tuose ir įdėk į čirškančius 
riebalus. Pavartyk, kad abu 
šonai apkeptų geltonai. Kai 
silkė bus gatava, padėk ją 
ant lėkštės, o riebaluose pa
spirgink supiaustytą svogū
ną, įdėk rukščios Smetonos 
ir užpilk ant silkės. Valgyti 
reikia karštą, su šutintom 
bulvėm.

Pudingas ii mėlynių

Prezidentas Truman duoda buvusio Roosevelto se- 
retoriaus Watsono našlei medalį už jos vyro pasižymė
jimą. Iš dešinės stovi ir mirusio prezidento našlė.

Ei. jaunyste, tu galinga.
Tu linksma, šviesi, audringa.

Kaip žaibai dausų!

Nieks tau kelio neužtvenkia. 
Tau pasaulis galvą lenkia

Iš kovos balsu.

Kama

IĖLKO REIKIA ŽMOGUI
;ert ir valgyt?
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 

toriai, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 

j tmogus silpsta ? Ir dėlko vienas mai- 
■ (tas duoda daugiau spėkų, kitas ma
giau? Dėiko žmogui reikia cukraus, 
iruskos ir kitų panašių dalykų ? Ko
lei jam reikia riebalų ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina ...15c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ai knygelė parodo, kodėl Romoa 

Į x>piežiaus kunigai nesipaėiuoja. Čia 
Vieno akto vaizdelis ir monolo- i šaižkinta visa jų bepatystės istorija, 

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie-! os pasekmės ir doriškas (ivasiškijoa 
tuvaitė. So. Boston, Mass. , rupuolimas. Šią knyga turėtų per-
1914 m.., pusi. 23........................ 10c.' >kaityti kiekvienas vyras, tėvas ir

' taunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
i “SALOMĖJA” ^ęrĮjt- dukteris įr mvįįmouoa nęną-

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- oultų i tokią kunigų globą Parašė 
nui galva. Drama viename akte, pa- kun. Geo. Tovmsend Eox, D. D., su
rašyta garsaus angių rašytojo. Ver- lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
tetų kiekvienam perskaityti. 25c. Kaina ............................................ 26c.
“O. s. s." KODĖL Aš NETIKIU

Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak- ( OIETVA? ~
to farsas, labai juokingas ir geras e . - ... -
perstatymui. Kaina .................... 15c. Laisvamanis čia pasako, kodėl jla

negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
DĖL PINIGU neeumuš joks jėzuitas. Kaina to*

Trijų aktų ir septynių scenų dra- knygutes ......................................... 20c.
, na. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A.
įVečkys. Kama ............................. 35c. KURGI VISA TAI NYKSTA?
i KARĖS NUOTAKOS Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*i Vieno akto drama, vaizduojanti įRionės kuna per amžius? 5į intri- 
vokiečių militaristų žiaurumą ir ne- ^UOJa,ltL..ę°?t,!k,‘,-€.KO!;?rV?Zi:^.klaU' 
laimingą moterų likimą.
Kaina .............................................. 20c.

aktuose. Vei- 
caro Alek-

karštas SU i sanclro II. Labai puikus ir nesun- 
! kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
! viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
' So. Boston, 1913, pusi. 61...........25c.

Čia Kas Kita TABAKAS.

Aš Lietuvoj pas mergytę 
Per pievytę lapt, lapt, lapt,
O tas “rudis” iš pašiūrės. 
Man už kojos kapt. kapt. kapt.

“Sugadino mano ’deitą’.” 
Frktai kalbu su savim.
Kad pagaučiau aš tą “rudi.” 
Lupčiau skūrą su dantim.

O Amerikoj kas kita— 
“Rudžių” nereikia bijot.
Tik mergytei “baksą kendžių” 
Ir gali greit paviliot.

Gali greitai apsivesti—
Už savaitės ar vėliau.
O “divorsas” prie pat nosies, 
Kaip bematant čia. tuojau...

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 

I langelį iš gyvenimo patyrimų pa- 
•ašė K. Stiklelis. So. Boston, Mas«.
1909 m., pusi. 63............................ 25c.
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Greit prabėga keli metai 
Visi sako, kad jau sens.
O tos mergos, kai pamato. 
Tari vadina “second hand.”

a- ~ c*- va Margutis- Kama

Juokai

Tai bent išmoko
Sūnūs, parvažiavęs iš že

mės ūkio mokyklos namo a- 
tostogų. sako tėvui:

—Žinai, tėveli, pas mus 
tvarte labai daug išgaruoja 
į orą amonijako, juk jis y- 
ra augalams maistas. Kad 
jis mažiau gai-uotų, reikia 
tvarte mėšlas geriau sumin
ti, tada jo nedaug garuos.

—Tai bent išmoko! Kas 
gi tau. kvailiuk, pils konja
ką į mėšlą, juk žinai, kad 
už bonka brangiai moka.

RACIJŲ
KNYGUTES
KALENDORIUS

Paimk kvortą mėlynių 
(ar kitokių uogų), puoduką 
cukraus, pusę puoduko van
dens, pusę šaukštuko drus
kos, du puodukus trupinių, 
du šaukštu sviesto ir šaukš
tą lemono sunkos.

Uogas perrink, nuplauk, 
nusunk ir sumaišyk su cuk-' 
rum, druska ir vandeniu, ir' 
pavirink 5 minutes.

Sumaišyk duonos trupi
nius su ištirpytu sviestu ir

Mėsai ir riebalams
Raudonos stampos iš 4-tos 

knygutės dabar yra geros 
tik nuo K2 iki Z2.

Stampos su 5-tu numeriu j 
jau pasibaigė.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams

Mėlynos stampos iš 4-tos 
knygutės dabar galioja nuo! 
T2 iki Z2 ir visos nuo AT 
iki Hl.

Cukraus stampa
Cukrui dabar galioja tik

tai 26-ta stampa.
Čeverykams

Stampos su orlaiviais Nr. 
1, 2 ir 3 iš Trečiosios kny- 

geros neribotam lai

sima aiškina garsuis Vokietijos so- 
cialoen>okratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ..................................... 10e.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygute šituo srarbiu BIBLIJA SATYROJE

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- Taį Biblijos pašaipa. J Kanadą tos 
n*3 JKBt*l,kas *r socialistas. Parašė knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 

„ K. vandervelde. rertė Vardunas. 379 puikiais parr-iksla:<, per.statan- 
.  I**- čiais įvairius nuotikius nuo prieš su

tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 
' - :............r- taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai

lės. 382 puslapiai. Kaina ____ fl.OO

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. P.et mokslas Kojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir si 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 26c.

D2IAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na-

P
 Amerikoj munšaino. Šioje knygo- 
telpa net 72 “Džian Bambos spy- 

čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humons- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina................ 26c.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoiiucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 26c

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ns- 

ufaitikintis Vyras: f2) Žydint: Giria; 
(3) Klaida; (4, Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai riki į viso- 

;kans prietarus, bartus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kama .. 26c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 

tai yra melą* ir ap-

asl nėra. Jisai
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako borus kitusyk

gs. Ir 
žemėlapis

Ksiaa 25 centsL

<M BBOAOWAY.
BO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas 
A. M. MBTBUONI

7747 Nary Arms,
Detroit, Mich.

iv
1

šioj knygoj telpa 23
daugybė straipsnių. 
Puikiai iliustruota.

gražios eilės, 
nokų ir tt. 
aina .... 26c.

butes
kui.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepta jų vel
kama. Kas yra arba tikisi kada nort 
būti kūdikių tėvaiR. būtinai turėtų 
asrsksityti šitą knygutę. Kaina 10c.

63$ Broaduray, 
South Boston. Masą.

t
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Lietuvos Žmonių Prašymas
Broliai ir Seserys! , tis ir jo paliktasis politinis'
Lietuvių tauta, pirmosios1 testamentas, žadąs žmoni-! 

bolševikų okupacijos žiau- jai geresnę ateitį. Mes tiki-
riai prievartauta ir naikintai ui
ta, Hitlerio Vokietijos ket
verius metus plėšta ir var
ginta, vėl Sovietų okupuota. 
Musų tautos dalis, bolševi
kinio siaubo vejama, krauju U 
plūstančia širdimi paliko n

me, kad su velionies Roose
velto vardu susijusi Atlanto! 
Charta ir jo proklamuotoji 
žodžio laisvė, laisvė savaip 
garbinti pasaulio Kūrėją, 
laisvė nuo skurdo ir laisvė 
nuo baimės, o tatai teima-

savaji kraštą ir svetur gy- noma tik savoj nepriklauso
moj valstybėj, bus taikoma 
ir lietuvių tautai.

Pati lietuvių tauta tėvy
nėje, prislėgta pergalės a p- į 
svaiginto bolševizmo lete- j 
nos, ir toliau veda žutbuti-

vena vargo dienas. Apie 
350 tūkstančių lietuvių įvy
kiai išbloškė į Vokietiją, 
tik keli šimtai tegalėjo pa
siekti Švediją. Ką dabar 
gauna pakelti Lietuva bol
ševikų, okupantu naguose, i . . , ,
tebūtų lietuvių tautos trage- partizaninę kovą su oku- 
dijos pradžia, jei musų P^tii. Vyi įausis Lietuvos
kraštas liktų ilgam metui Komitetas ži

no, kad ir didžioji musų iš
eivija Amerikoje, nuolat 
gyvendama tėvynės vargais 
ir jos siekimais, visą laiką 
yra veikli kovojančių lietu
vių dalyvė. Bet dabar mes 
gyvename lemiamos reikš
mės valandą.

Broliai ir Seserys! Padvi- 
gubinkit ir patrigubinkit sa
vo pastangas. Per savo or
ganizacijas, savo susirinki
muose, masinėmis peticijo
mis šaukitės Amerikos pre
zidento ir vyriausybės pa
galbos suvereninei demok
ratinei Lietuvai atstatyti. 
Nepailsdami kelkite musų 
reikalą plačioje Amerikos 
visuomenėje ir jos spaudo
je. Dalykite visus galimus 
žygius demokratinėse są
junginėse valstybėse ir jų

Sovietų okupuotas.
Mes neištvertume nesu

klupę vargų kely, jei kiek
vieno lietuvio širdy neberu
sentų negęstančios vilties 
liepsna — vilties i musų lai
svę, nepriklausomą, šviesią 
ateitį. Nors ir smurtininkų 
mindžiojami, mes dar ti
kim. kad Vakarų demokra
tija, sudorojusi hitlerinę Vo
kietiją, nesustos pasiaukely 
ir užtikrins visoms laisvę 
mylinčioms tautoms, dide
lėms ir mažoms, teisę lais
vai kurti ir tvarkyti savo 
gyvenimą. Tik iš Vakarų 
įneš laukiame veiklios pa
galbos savo kovoje dėl lais
vos! nepriklausomos, demo
kratiniais pagrindais, atkur
tos Lietuvos.

Bet šiuo momentu lietu-j vyriausybėse, kad ir jos pa 
vių tautos padėtis yra neį- i remtų bolševikų užimtą Lie-
sivaizduojamai skaudi ir 
sunki. Šio karo kruvinų į- 
vykių būvyje Lietuvos rei
kalas lyg ir pradeda būti 
antraeilis ir rečiau minimas. 
To reikalo nutylėjimas le
miamose pasaulio viršūnėse, 
kur svarstomi kiti panašus 
klausimai, skausmu varsto 
kiekvieno lietuvio širdį. 
Mes nenorime pasiduoti ne
vilčiai. Lietuvių tauta tebė
ra kupina užgrudyto pasiry
žimo kovoti dėl savo lais
vės iki galutinio laimėjimo. 
Bet kaip tik šiuo lemiamu 
momentu mums yra reika
linga galingųjų demokrati
jų pagalba, reikalinga pa
žadinti jų sąžinę ir gerą va
lią, kad neduotų įvykti dan
gaus keršto šaukiančiai ne
teisybei.

Vyriausis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, visą lai
ką budis Lietuvos reikalų

tuvą. Mums artėja dvylikto
ji valanda. Darniai, vienin
gai, atidedami į šalį tarpu- 
savius ginčus, įtempkime 
visas musų jėgas laisvai tė
vynei atgauti.

Ir dar vienu skaudžiu rei
kalu Vvvi o i įci c T .i/itiivmo Tč_IlMiU ▼ JXXUUVXIC
laisvinimo Komitetas krei
piasi į Jus, Broliai ir Sese
rys. Padėkite vargan pate
kusiems tautiečiams. Pakan
kamai vargo yra pačioje 
Lietuvoje, bet ten jį “globo
ja” Sovietų čekistas, nepri
leisdamas prie jo nieko, net 
pagalbos ranką tiesiančio. 
Bet dar skaudesnė yra pa
dėtis tų, kurie bėgdami nuo 
bolševikinio maro. atsidūrė 
svetur, ypač alkstančioje ir 
skurstančioje Vokietijoje. 
Daugelis jų, kelyje ar Vo
kietijos miestus bombarduo
jant, netekę paskutinio ry
šulio, per pusmetį nusidėvė-

sargyboje, vadovaudamas jfj j&L-skarmalų, priverstių* . • i A 1 * 1 _ J ? -v ilx -C T ■ , j-. į llietuvių tautos kovai su jos 
mirtinais priešais, ir šiuo 
laiku daro viską kas tik ga
lima. kad žadintų didžiųjų 
demokratijų vyriausybėse ir 
visuomenėje gyvą ir veiklų 
susidomėjimą musų ateiti
mi. Mus gaivina Didžiojo 
Amerikos prezidento Fran
klino D. Roosevelto atmin-

dairytis kasdienio duonos 
kąsnio, dažnai nustoję svei
katos, toliau neištvers, jei 
laiku nebus jiems ištiesta 
pagalbos ranka. Dešimterio
pai skaudesnė yra padėtis 
tų, kurie tik dabar. Vakarų 
kariuomenėms perbloškus 
Vokietiją, išėjo laisvėn iš 
kalėjimų ir baudžiamųjų

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAP1U.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žcmlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė khyga, kori parodo, kaip gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais. sutartis su latviais, aprašymas visų musių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina..................................................... $1.00

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Boston.

KELEIVIS, SO. BOSTON

LIEPSNASVAIDŽIAI NAIKINA JAPONUS

Čia yra vaizdelis iš kovų Okinavos saloje. Ameri
kiečiai atakuoja priešą liepsnasvaidžiais.

Politikierių Sąmokslas
JIE S 
JA PR

ĄMOKSLININKAU- 
UE BIEDNUOMENĘ

Nori apkraut mokesčiais 
vargius žmones, o paliuo- 

suot milionierius

Lietuvai nepriklausomybę.
Atsipalaidavusi nuo rusų į- 
takos, nepriklausoma Lie
tuva per 20 metų padarė 
stebėtinai didelę pažangą.
Tuo tarpu gi Amerikoj lie
tuviai yra atvykę da iš po 
rusų “globos.” Jie yra, taip 
sakant, rusiškos “kultūros” 
produktas. Todėl negalima
nei norėti, kad jie butų taip I --------
apsišvietę, kaip nepriklau- Massachusetts politikie- 
somos Lietuvos žmonės. A- ■ riai daro naują sąmokslą 
merikon atvykę musų atei- prieš varguomenę. Valstijos 
viai taipgi negalėjo lietuviš- legislatura atmetė guberna- 
koj kultūroj' pakilti, nes čia toriaus Tobino pasiūlymą, 
juos veikė jau kita svetima kad butų apdėtos laikinu 
įtaka. Čia jie pradėjo “ame- mokesčiu stambiosios kor- 
rikonėti.” Musų laikraščiai pcracijos. (Iš tų mokesčių

stovyklų. Išėjo nors džiaug
smu nušvitusiais veidais, 
dažnai žiūrėję mirčiai į a- 
kis, bet išbadėję, iškankin
ti, liguisti ar galutinai nu
silpę, visai nudriskę. Jų ne
užmirškite ir skubėkite su 
pagalba, nes kas greit duo
da, dvigubai duoda. Esame 
visko reikalingi: maisto, 
drabužių, apavo, baltinių, 
vaistų ir pinigo.

Nesibijokit, kad Jūsų my
linčios širdies duota ir čia 
atsiųsta auka bus netinka
mai sunaudota. Vyriausis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas dabar yra Amerikos 
kariuomenės užimtoj Vokie
tijos daly. Jam darbe padė
ti yra pakviestos dvi lietu
viškos organizacijos: Lietu
vos Raudonasis Kryžius ir 
Lietuvių Sąjunga. Mes esa
me tikri, kad sąjungininkų 
karinė vadovybė, įvertinda
ma lietuvių tautos įnašą Į

kovą su priespauda ir Ura
nija, rems Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
ir šių lietuviškųjų organiza
cijų veiklą.

Amerikos lietuviai visais 
Lietuvai kritiškais momen
tais visuomet mokėjo paro
dyti didžiausio pasiryžimo 
ir duosnumo. Vyriausis Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
tas neabejoja, kad ir šiuo 
Lietuvai lemiamu metu Jijs, 
Broliai ir Seserys, visa sie
la suprasit ir atjausit visų 
musų milžinišką atsakomy
bę prieš musų tautos ateitį 
ir kiekvienas atliksite savo 
pareigą.

Vyriausis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas sveikina 
jus, Broliai ir Seserys, iš
vargintos ir kovojančios lie
tuvių tautos vardu.

Vyriausis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas.

čia yra vienintelis lietuvy
bės palaikymo įrankis. Bet 
laikraščiai negali seniems 
žmonėms įkvėpti to ką mo
kykla įkvepia jauniems. Ir 
todėl senesni musų žmonės 
vis dar prisilaiko senoviškos 
savo kalbos, kurioj stipriai 
atspindi slavizmas. Barti 
juos dėl to nereikėtų. Ypač 
nereikėtų juos vadinti “tam 
sunais.” Bendrai imant, lie
tuviai yra ambicingi ‘ žmo
nės. Jie nori šviestis. Dau 
gelis jų atvyko Amerikon 
dagi skaityt nemokėdami, 
bet čia išmoko. Tūli pasie
kė net aukštesnio mokslo, 
išėjo į daktarus, advokatus; 
kiti įsisteigė gerus biznius. 
O jeigu kurie patys nepa
jėgė prasisiekti, tai stengia
si savo vaikus išmokslinti. 
Grynos lietuvių kalbos jie 
gali nemokėti, nes neturėjo 
progos išmokti, bet tai ne
reiškia, kad jie yra tamsu- 
nai.

Pagaliau, ar galima tikrai 
gryną savo kalbą turėti? 
Padėkim, kad tokie žodžiai, 
“s 1 o n i u s,” “verbliudas,” 
“grušia,” ne lietuviški, bet 
rusiški ar lenkiški vardai;

sudaryt specialus 
karo veteranams

norima 
fondas 
šelpti.)

Bet atmetę tą pasiūlymą, 
politikieriai sugalvojo net 
penkis naujus skymus, ap
krauti mokesčiais neturtin
gus žmones, net pačius ka 
ro veteranus. Trumpai su
glaudus, jie planuoja štai 
ką:

1. Apdėti 3 nuoš. mokes
čiu visus pirkinius, kas duo
tų 45 milionų dolerių sumą 
per metus.

2. Apdėti 2 nuoš. mokes
čiu visus pirkinius, išski
riant maisto produktus, var
tojamus namuose. Tas duo
tų 30 milionų sumą.

3. Padalinti pajamų mo
kestį darbininkams, paliuo- 
suojant tik $1,000 šeimai ir 
$500 pavieniui asmeniui.

Tas sudarytų 10 milionų su
mą per metus, ir tai reikš
tų, kad ir biedniausis žmo
gus turėtų mokėti “bent 5 
dolerius” kasmet.

4. Apdėti vieno cento 
mokesčiu už kiekvieną 20 
centų, kurie bus išleisti 
maistui ar gėrimui; apdėti 
mokesčiais visur žmonių 
indėlius bankuose ir t.t. Tas 
duotų 22 milionus per me
tus.

5. Apdėti specialiais mo
kesčiais valgyklas ir nekil
nojamą turtą, kas sudarytų 
23 milionų dolerių sumą 
per metus.

Kaip matote, šie planai 
yra taikomi prieš varguo
menę, kuri sudaro milžiniš
ką didžiumą šios valstijos 
gyventojų. Einant šituo pla
nu, ir suvargusi našlė turė
tų mokėti tiek pat, kiek tur
tuose paskendęs plutokra- 
tas.

Gubernatorius Tobin sa
ko, kad jei bent vienas šių 
planų bus priimtas, jis at
sisakys jį pasirašyti.

Kuo visa tai baigsis, da 
matysime. Bet iš to, kas pa
sakyta, jau aišku, kad suk
ti politikieriai daro suokal
bį prieš varguomenę.

1945 metu eegužė« mėn ’ daleiskim« kad l‘uos galima metų gegužes men. atmegti, neg turim kitus.

Kalbos Dalukai
Dėl K. Karčiausko 

pastabų

Gerbiamas p. Redakto
riau!

Perskaitęs “Keleivį” (iš 
birž. 6 d.) tūlo Kaz. Kar
čiausko straipsnį “Apie Kai 
bos Dalykus.” labai gailė
jausi, kada redakcija nuo 
savęs nepatalpino prierašo, 
paaiškindama tam Karčiau
skui, kad jis yra visiškas an
alfabetas, nesuprantantis, 
kad jo siūlomi vartojimui 
žodžiai, kurie jam geriau 
patinka už dabar vartoja
mus, yra ne lietuviški, bet 
lenkiški: “slonius, škarpet- 
ka, čėsas, pečius, verbliu
das. maliavoti, grušios.” 
Lenkiškai tie žodžiai skam
ba sekamai: “slon, skarpet- 
ka. czas, piec, wielbląd (o 

{rusiškai verbliud), malo- 
! wac. gruszki.”

Turėtų jam kas nors pa
aiškinti, ką reiškia atlietu
vinimo darbas, kuris tęsėsi 
apie 20 metų nepriklauso
moj Lietuvoj, ir kokią be
galinę svarbą turi šis dar
bas.

Turėtų taip pat šis žmo
gus žinoti ne tiktai apie kal
bos suvienodinimą, kuris 
pačioj Lietuvoj įvyko labai 
pasekmingai, bet ir apie li
teratūrinę kalbą, imant pa- 
grindan aukštaičių tarmę— 
jeigu iš viso galima tokiam 
žmogui išaiškinti, nes gal 
nepajėgsite tokiai “galvai” 
išaiškinti, kas yra literatūra.

Kai dėl žodžio “etika,” 
tai reikėtų jam žinoti, kad 
tai .yra moksliškas termi
nas, visų apšviestų žmonių 
vartojamas.

Tą jo straipsnį taip pa
likti negalima, nes tai yra 
tamsuno balsas prieš kultū
rą bendrai, o prieš lietuviš
ką kultūrą ypatingai. Tai 
yra taip pat balsas nukreip
tas prieš inteligentus ir prieš 
tuos vertus aukščiausiso pa
garbos Lietuvos mokslinin- 
kus-kalbininkus, kurie ė-

. mesi taip sunkaus, bet taip 
i būtino kalbos atlietuvinimo 
i darbo.

Lietuvių kalba liko taip 
gražiai apvalyta nuo viso
kių slavizmų, paliekant tik
tai tarptautinius žodžius, 
kaip pavyzdžiui: redakcij’a, 
administracija, ministerija, 
universitetas, gimnazija,.te
atras, paštas, elektra, lem
pa, bankas, kreditas, tran- 
zakcija, kombinacija, mu
zika, instrumentas ir t.t.. ir 
visus moksliškus tarptauti
nius terminus, pav. etika, 
estetika, logika, diagnoza, 
anąliza, terapija ir t.t. Bet 
tų žodžių joks bemokslis 
nesupras, ir to reikalauti iš 
jo negalima.

Lietuviški inteligentai tu
rėtų rengti Amerikos lietu
vių kolonijose ne politines- 
agitacines paskaitas, bet 
moksliškas, ypač dabar, ka
da karas dalinai baigtas, 
patriotinės paskaitos, reika
laujančios Lietuvai nepri
klausomybės. būtinai yra 
reikalingos. Žmonėms rei
kia mokslo. Reikia jiems 
duoti eiklių paskaitų apie 
kalbą, apie literatūrą, isto
riją, geografiją, fiziką, mu
ziką, tapybą, skulptūrą, ar
chitektūrą ir bendrai meno 
istoriją. Tada tie žmonės1 
neklaidintų savo straips-Į 
niais kitų tamsuolių.

Dabar yra begalinis skir
tumas kultūriniame lygme
ny tarp Amerikos lietuvių 
ir Lietuvos lietuvių. Tenai 
lietuviai yra nepalyginamai 
kultūringesni ir daug dau-! 
giau apšviesti.

Siunčiu nuoširdžiausius 
linkėjimus ponams Redak
toriams.

Vytautas Bacevičius.

Bet jeigu atmesti “gru- 
šią,” tai reikėtų atmesti ir 
“slyvą.” ir “vyšnią,’ ir “a- 
gurką,”* ir “kopūstą,” nes 
tai irgi grynai lenkiški žo
džiai. O ar mes turim gry
nai lietuvišką vardą agur
kui? Ar turim kopūstui? Ar 
turim vyšniai? Ne, neturim.

Redakcijos žodis: Prof. 
Bacevičius sako tiesą, kad 
kulturingumo žvilgsniu Lie
tuvos žmonės stovi aukš
čiau, negu musų tautiečiai 
Amerikoje. Bet tas skirtu
mas pasidarė tik atgavus

Tokių pavyzdžių galima 
nurodyti labai daug.

Lenkai ir rusai sako 
“snieg,” o lietuviai—“snie
gas”; rusai sako “stieklo,” 
lietuviai — “stiklas”; rusiš
kai “golova,” lietuviškai — 
“galva”; rusiškai ir lenkiš
kai “nos,” lietuviškai—“no
sis.

Taigi, nežiūrint kaip męs 
savo kalbą valytume, visai 
apvalyti ją nuo slavizmo ne
galėsime. O jeigu taip, tai 
ar verta labai jaudintis, kad 
Karčiauskui patinka “gru
šios,” kuomet mes negalim 
apsieiti be “agurkų,” “ko
pūstų” ir kitų dalykų?

SVEIKATA YRA ŽMO
GAUS BRANGIAUS1S 

TURTAS
INDIJON V ARBATŽOLĖS

Stebėtinai gelbsti nuo prasto vidų. 
rių virškinimo, uikietėjimo, viduriu 
kataro, kepenų sustingimo; valo ne
švarų kraujų, gydo odos ligas, inkstų 
negalavimų ir moterų bėtlas.

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
verdančio vandens įdėk pusę puodu
ko arbatžolių. Kai atauš, nukošk, i- 
dėk medaus ar cukraus ir laikyk 
šaltai.

Kaip vartoti. Pradėk imti nuo ma
žo stikliuko iki kavos puoduko kas 
rytas prieš valgymų ir vakare einant 
gulti; du kartu j dienų.

Perkant žolių mišinį, visada pra
šyk FLORAI. HERBS, o gausi ge- 
nausiu.

Kaina 50c—3 Baksai už $1.00
PASARGA: Su orderiu malonėkit ir 
pinigus prisiųsti, nes kitaip orderiai 
nebus pildomi.

Reikalaujam agentų pardavinėti 
musų arbatų.

FLORAL HERB CO.
Boa 305. Clintoa. Ind.

(Dept. 5) (27)

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina davfiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę ^ltų dalykų. Jis pasako

beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. •« ų.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais*1 pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas" atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.štai keliataa tų klausimų, kuriuos aiškina “'Teisingas Patarėjas:”

Kų reiškia meilė ir ii kur Ji pa
reina ?

Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Kų reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinia žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios švdrat?
Ryšių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai- 
*Job T

Kokio smilaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, aei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes ano jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė, Bet kų 
visi slepia, tą atvirai pasakė “Tetria- 
gas Patarėjai.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos Mausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas’' čia 
patiekia įdomių iafonaatijų.

Re to, “Teisingas Patarėjas” paauk/l Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—ii kur ir kaip atairado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“'Teisingo Patarėjo" parašymui buvo sunaudoti tokie mokate vei-
, kaip Weliso “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin

dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boeische’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sezual Thrutha” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $140 Utslaakykit “Teisinga 
Patarėją.”

KELEIVIS
036 BROAOWAY SOUTH BOSTON, MASS.

įima nustatyt būrimo kūdikiofa
ktine? Dėras Raeder sako,

Ar
lytis
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda Jo nurodymas, kaip tai pa
daroma.

Kodėl toloe moterys neturi valką, 
kad ir labai nori? "Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tai
kingai Patarėjas1’ pasakys jums vie
kų.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
•veiki ir gražus ? Kaip tu 
kyu nėščia moteris? Kaip 
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.

turi
reikia au-

kalus?
J visus

kalbėt apie šeimynišku rai-

Ua
aiškiai ir

r f
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Vietinės Žinios
NAUJAS DRABUŽIŲ RIN

KIMO VAJUS

Bostoniečiai raginami jame 
dalyvauti, kad sušelpti 

Lietuvos žmones

Amerikos Lietuvių Bend
rasis Šalpos Fondas paskel
bė naują drabužių rinkimo 
vajų. Jis prasidėjo su liepos 
pirma ir bus vedamas iki i 
įugsėjo 30 d.

SVARBU BOSTONO 
LIETUVIAMS

Liepos Ketvirtą visi ir visos 
bukite South Boston High 

Sehool auditorijoj

Ši žinia rašoma tik bosto
niečiams. kurie šio antra
dienio vakarą gauna “Ke-' 
leivi.

Broliai ir Sesers. Liepos 
Ketvirta ivvksta labai svar-

BALF vadovybė ragina bus masinis mitingas-pra- 
visus skyrius ir visus geros i kalbos, kurias ruošia Bos- 
valios lietuvius rinkti'dra- tt no Lietuvių Komitetas, 
bužius. Lietuvos žmonėms. Mitingas Įvyks South Bosto- ; 
vpač po kitas šalis išblašky- no High Sehool auditoriįo-i
tiems, reikalinga ūmi ir 
gausi parama. 350.000 mu
sų brolių ir seserų yra iš
blaškyti po tolimas ir sveti-
mas šalis, jų būklė tiesiog 
apverktina. Be maisto, be 
pastogės ir be pinigo gyve- laiku! 
na šimtai tūkstančių lietu
vių; jie laukia musų pagal
bos. * *

Bcstono lietuviai gražiai 
pasirodė pirmame

le. Thomas Parke, prie G 
St. Pradžia 2 vai. popiet. 

Kalbės senatorius Walsh. 
. SLA prezidentas Laukaitis
ir kiti. Bus meno 

Bukit visi ir visos
programa, 

bukit į
Rep.

Lankėsi svečiai

Pereitą penktadieni “Ke- 
BALFj leivio“ Įstaigą aplankė drg.

vajuje: da giažiau reikia Morkus Tamulionis su žmo- 
pasirodyt šiame vajuje. na is Montrealo. Svečiai y- 

rr:.: __ ~ d'irba’ iš k'-tnurlac nuc ;įsi ir visos i
Rep.

Adomaičių sūnūs gryžo iš 
vokiečiu nelaisvės

ra atvykę iš Kanados pas 
savo gimines Tamulionius 
Fitc-hburge ir visi kanu bu
vo atvažiavę Į Bostoną. 
Drg. M. Tamulionis užsira
šė ir ‘•Keleivi.’’ Jo jauna 
žmona, nors Kanadoj gimu
si. bet labai gražiai kalba

Šiomis dienomis gryžo iš
nelaisvės Vokietijoj Vlado...................... _
ir Marijonos Adomaičiu su- lietuviškai. Ji sako jau nuo 
nūs. Vincas. Jis išbuvo" vo- į 7 metų amžiaus pradėjusi 
kiečių nelaisvėje apie du skaityti “Keleivį.’’kuri pre- 
metus. Už pasižymėjimus numeruodavo jos tėvelis, 
mūšiuose ir už žaizdą Vin- Mums buvo malonu su 
cas buvo apdovanotas bron- svečiais pasimatyti!
zos ir Purple Heart meda- ,—~----7----- ~
liais. Džiaugiasi tėveliai su- Varžytinės dėl pelnų už 
silaukę sunaus ir tikisi, kad šunų ienmy nes
gal greit grvš ir kitas jų

SO. BOSTON

kai buvo Įkurta Haffenreffer &
fenusti. Tikta'. 1876 m, kovo 19 d. AIexandsr Grabam 
siuntė telefonu privatini pilną sakini: “Mr. Watson. corr.e 
1 wani vou.’’

Co.. Ine., jus negalėtumėt tele- 
BelI per- 

here.

telefonas yra vienas būtiniausių pasaulio priemonių. Šiandien bet 
kurio o25.C0<) Eostono telefonų galima pasiekt tolimiausi pasau
lio kampą. Haffenreffer & Co., Ine., ką gamina PICKWICK 
ALt. su laiku taipgi išaugo ir užima žymią vietą tarp Amerikos 
didžiausiu bravoru.

SEPTYNIASDEŠIMT PENKIŲ METŲ SUKAKTIS
» BREVVBO BY HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BftEWERS SINCE 1870

Reikalingos Moterys
Dišių plaut

$24 Į savaitę su valgiu, arba 
$27 be valgio- Dirbt 6 dienas. 

' Darbas pastovus ir vieta sma- 
1 gi. Kreiptis tuoj pas

BLINSTRUB’S 
304 Broadway, So. Boston

BORIS BEVERAGE CO.

'29 E Street. South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso- 

>os rūšies alų baliams, vestu-
ėms i namus ir sales. 

Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
J vozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

.4. .1. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rosburv, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4

ir nno 7 iki S

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. , . 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6339

Dr. John Repshis,
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-3 

Nedėliotais ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St.. arto Central 

CAMBRIDGE. MASS. •

■

grvs ir ___  „
sūnūs kareivis, Albinas. A- Revere miestely yra sūnui 
domaičiai vra seni keleivie- lenktynių laukas, žinomas Į 
čiai. ’ Rep. kaip Wonderland Parkas.

____________Pereitą savaitę iškilo var- Į
Svečiai iš Toronto

Ši pirmadieni “Keleivio”
Įstaigą aplankė malonus 
svečiai iš Toronto, drg.
Frenzelis ir jo žmona. Jie- . 
du atvyko i Dėdės Šamo že-! dolerių. Jie sako 
mę praleisti atostogas, 
vieši pas savo gimines drg.
Mačius. Ncrvvoode. Su jais 
redakciją aplankė ir drg.
Mačienė.

Ši šeštadieni drg. Frenze- 
liai gryžta i Torontą.

žytinės tarp parko savinin
kų ir šunų savininkų. Pas-' LINKSMIAUSIĄ, 
tarieji nori gaut už savo šu
nis daugiau atlyginimo—po 
7,000 dolerių už vakarą, 
vietoj dabar gaunamų 4,000 

kad \Von-

Pirkit Karo Bondsus ir Stam nemažiau kaip dešimtą savo 

pas. Kas sąvaitę Įdėkit Į juos uždarbio dalį.

DIDŽIAUSIĄ, VISŲ LAUKIAMĄ

PIKNIKĄ ir BONDRALLY
jje derland Parko savininkai 

per vakarą surenka 400.000 
dolerių ir gali daugiau mo
kėti už šunis.

(Paskiausiomis žiniomis, i 
šunų savininkai laimėjo, i įdomi
Dabar jie gaus po 5.500 do-į vadovaujant

----Bengia -------
LIETUVIU RADIO KORPARACIJA

NEDĖLIOJ, LIEPOS-JLLY 15 DIENĄ
KEISTUČIO DARŽE. Oakland Grove, E. Dedhame

leriu už vakarą.)
prograr.’.a. 
Bernardui

the Mysterious.' dainuo.-

kaip tai. I. J. Fox kompanijos 
Koričiui. magikas “CAMERON 

11 metų jaunuolis. Vincukas

Perkūnas trenkė 
šono ūkį

Steven- RAD1JO PROGRAMA

Sandariečių piknikas 
East Dedhame Žuvę ir sužeisti lietuviai

Lietuviukas gavo dovaną

Pereitą sekmadieni Keis-; Karo depaitamentas pa-! 
tučio parke East Dedhame j skelbė naują žuvusių ir su- 
ivyko Bostono sandariečių į žeistų kareivių surasą, ku- 
7-tos kuopos piknikas. ‘ i1 iame randam du lietuvius, 

i būtent:
Diena buvo nepaprastai, Rapolas Jonis, iš Peabo- 

šilta ir daugelis bijojo vyk- dy. užmuštas, 
ti pikmkan. Vis dėlto, susi-; Juozas Paplauskas, iš 
rinko gražus būrys pikni- Medfordo. sužeistas.
kantų ir smagiai laiką pra-; ---------- -------
leido.

Baimės apimtu žiniai rei
kia pranešti, kad parke bu- Bostone veikia komite- į 
vo visai jauku, vėsiau, negu tas, kuris renka seną popie- į 
mieste. Rep. i rą. Karts nuo kaito komi-

----------------- • tetas suteikia dovanų vai-
Tobin išvyko Į gubemato- į kams. kurie pasižymi senos 

rių konferenciją popieros rinkimu.
--------- Pereitą savaitę keli vai- *

Gubernatorius Tobin šįįkučiai gavo 25 dol. vertės 
pirmadrini išvyko į Detroit. karo paskolos bonų. Boną 
kur bus laikoma gubemato-, laimėjo ir vienas lietuviu- 
rių konferencija. Gryš seka-f kas. Danielius Gilius iš 
mą pirmadieni. ! Dorchesterio.

Motiejaitis iš IVorcesterio, kuris turi nepaprasčiausią 
balsą visoje Amerikoje 
tarp lietuvių iš jaunuo
lių to amžiaus: dainuos 
Birutės Radio Choras ir 
Kvartetas. Bus “Miss 
Victory'’ kontestas, lin
ksmos muzikos gros 
merginų Helen’s Polka 
Dots orkestras: gardžių 
valgių ir gėrimų, ir bus 
good tim? visiems.

Galėsit Įsigyti seka
mas dovanas:

Lietuvių Radijo Korpora ■
cijos programa ateinantį ne- i
dėldienį iš W()RL stoties,'
950 kilociklių, tarp 9:30 iri
10:30 lyto, bus tokia:’ *

1— Muzika.
2— Birutės Radio choras, j
3— Birutės Radio kvartet.i
4— Dain. Emilija Burbu- 

lienė iš So. Bostono.
5— Pasaka apie Magdutę. į
Po programos parašykite: 

-avo Įspūdžius ir nusiųskite j 
šiuo adresu- VVORL Sta-i 
tion. Lithuanian Program,
Boston. Mass. S. Minkus.:
—--------------------------------

LABAI REIKALINGAS 
DARBININKAS

kepti lietuvišką ir baltą duoną, taip
gi Vicnna rolls. Yra padėjėjas. Dirb
ti reikia 6 naktis <4® valandas ) per 
savaitę. Mokestis, J55.00. Darbš
čiam ž’noeui gera vieta dabar ir p*» 

nuo ('itv j ^aro. Platesnių' žinių klauskit laiš- 
Hall. Pusė mylios nuo miesto lini- | <27»
jos. Parsiduoda už $5.809 cash. j BOSTON BAKING CO..

Kreintis: 405 Stafford St.. Į 8 Ames St.. Lomeli. Mass.
Worcester 3. Mass. (37,------------------------------------------------------

Šio panedėlio vakarą pro 
Bostoną praėjo smarki per
kūnija. pridariusi daug 
nuostolių. Randolph’e per

kūnas trenkė musų draugo 
Jono Stevensono vištų ūki. 
Vienas vištininkas buvo pil

onas sieros durnų, išmestas 
visas pakratas ir viščiukai 
priploti prie aslos. Cemen
tinėse grindyse buvo išrau 
ta didelė duobė, o cemento 
skeveldros išvalytos aukš
tyn kiaurai per lubas ir su
varytos i stogą. Bet višti
ninkas neužsidegė.

NAMAS IR 25 AKRAI MIŠKO

Modemiškas 6 kambarių namas, 
maudynė ir sferas sun porch. įvesta 
eraro šilima. Yra du garažai; vienas 
mūrinis dviem karam, kitas vienam. 
Yra 25 akrai miško. Gali but išpar- 
d«iO'2« lotais. Dauguma žemės prie 
vieškelio. Keturios mvlios

Tel. 28624 Gyv. 81132

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5 
nuo 7 iki 9 

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesa. Iše<- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAM'RENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriiky organy n«- 
silpnėjime. Gyveninio permainy 
motery. Motery ir Vyry ligas

Kraujo ir Odos Vigas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki S vakaro 
180 HUNTINGTON AVR, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4579

BROCKTONE GERIAUSIA VIETA UŽEITI 
VYRAMS IR MOTERIMS

yra pas x

STEVĘ BAGDONĄ
Jis pagamina lietuviškų kilbasų su rukščiais kopūstais.

paukštienos ir kt. (30)
i Ir jis turf gerų gėrimų, stiprių ir lengvų.

595 So. Main Street, Brockton, Mass.
U-——-—-gB—gg—!—-  ........................................ 1

1— I. J- F«x kailinis koli
tas.

2— 4'nlonial Maplę Bed- 
room Setas.

3— Porcelam Top Ikinettj 
Setas.

4— Studio Couch ir (ris 
pillows.

5— $35 I^pel Pin ir Earr- 
ing Setas.

6— 10 piece I^ather Mili- 

tarv Setas.
7— $20 Permanent Wave. 
S—Eleclric Table l-amp.

Tel. ŠOU. 1615
Take advantage nf CASPER’S

merning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OIL PERMANENT 88. 
Spėriai from 8:30 \. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS EROM 85. TO 850 
Luxurious Waves Sėt Wbile You Retas in 

Glamorious Surroundings.
’ at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broad»ay. South Boston. Mass.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Tel. ŠOU 2303

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nno 9 ryto iki 12 dieny

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE. Room 27 

BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos: ,

Nuo 9 ryto iki 7 vyk. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Pirkit Bonus šiame piknike nuo pigiausios iki brangiausios kai

nos, kad greičiau užbarti karą su Japonija. Kengkitės daliai 

ir susitarkit su draugais susitikti nedėlioj, July 15-tą. Keistučio 

Darže. Oakland Grove. E. Dedhame. Lietuvių Radio Korp. Bon<’ 

KABLY ir 11 metų sukaktuvių RADIO PIKNIKE.

Brangus Radio Klausytojai: Jus girdėjot mus per paskuti

nius 11 metų kas sekm;dit nio-nedėiios rytą 9:30 iki 10:30 vai. 

ryte. per radio stoti \V0RL. dabar MUMS ir MVSŲ DALYVIAM 

butų labai malonu susitikti asmeniškai su jumis per ši pikniką

lEI’ON \S MINKI S. Programų Vedėjas, 
v MINTINA MfNKlENft, Muziko Vedė,.. |

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Te r kraus tom
čia pat ir j to-| 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.

RO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4CH>
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